
YIL: 19 SAYI: 52 HAZİRAN 2020

Bir TIKLA
Kıbrıs Türk Esnaf ve 

Zanaatkarlar Odası

Bize ULAŞIN

Hüzün, hayal kırıklığı ve isyan
nYeni bir salgın tedirginliği devam ediyor. Pandemi hastanesi ise belirsizliğini koruyor.
n İşyerlerimizin çoğunluğu iki ay boyunca kapalı kaldı. Açılması-

na rağmen işyerlerinin çoğunun iş kaybı %70’lerde.
n	Kendi emeğimiz ve kendi yatırımımız olan 1500 TL ile üç ay 

geçindik.
n	İşletmelerin sosyal güvenlik yatırımları, kiraları, borç taksitleri, 

maaş ödeme sorunları ne olacak?.. 
n	İşsizlik sorununun yanısıra toplam istihdamın yarısını oluştu-

ran özel sektör çalışanlarının geleceği ise tam bir muamma.

Sosyo-Ekonomik politikalarda çok ciddi radikal değişikliklere gidilmelidir

Sektörler birleşik bir 
eylemliliğe gidiyor

n	 Kıbrıs	 Türk	 Esnaf	 ve	 Zanaatkarlar	 Oda-
sı’nda	 (KTEZO)	 yapılan	 geniş	 katılımlı	
toplantıda,	 “ortak	 sıkıntılar	 ve	 talepler	
üzerinden	 birleşik	 bir	 eylemliliğin	 şart	
olduğu,	aradan	üç	ay	geçtiği	halde	nere-
deyse	işletme	ve	çalışanlara	nefes	aldı-
racak	bir	adım	dahi	atılmadığı”	gerekçe-
siyle	eylemliliğe	gidilmesi	kararlaştırıldı.

Paket paket diye aylarca tartıştık. Ne umduk, ne bulduk?

Kaynak dağılımını yeniden düzenlemekten başka çıkar yol olamaz

Pakette ne sıkıntılar
ne de talepler var!...

İŞTE ÖNERİLERİMİZ

Geçiş kapılarının kapatılmasının  
her iki topluma da verdiği zarar büyük
n	 KTEZO,	kapıların	açılmasına	yönelik	gerek	yetkililer	

bazında,	 gerekse	 uluslararası	 kuruluşlar	 nezdinde	
temaslarını	yoğunlaştırdı. S.10

Uluslararası Türkiye 
Kooperatifler 

Fuarı'na katıldık
S.9

S.8

S.7 S.10

Sadece dışarıdan gelen insanlara hizmet satarak ekonomi yaratılamaz.

Ülkede başka şey yokmuş gibi devlet kendi harcamalarının peşine düştü...

M
K



2	 	 ÜRETİM

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaat-
karlar Odası olarak 17-25 Ocak 
Tarihleri arasında, Avrupa Bir-
liği’nin finanse ettiği ve NI-CO 
tarafından yürütülen Innovative 
Entrepreneurship Projesi kapsa-
mında İrlanda Cumhuriyeti’ne 
ve Kuzey İrlanda’ya gerçekleşen 
çalışma ziyaretinde “İşini Kur” 
da birlikte çalıştığımız paydaşlar-
la girişimcilere, yeni işletmelere 
ve gençlere yönelik destek ve po-
litikaları yerinde görme imkanı 
bulduk. 

Bu süre içinde İrlanda Cum-
huriyeti’nde DCU Alpha İnovas-

yon Kampüsü’ne, Innovate Dub-
lin’ne ve Louth Local Enterprise 
Ofisi’ne ziyaretler gerçekleştiril-
di. 

Kuzey İrlanda’da ise  Orme-
au Baths, Young Enterprise NI, 
Northern Ireland Chamber of 
Commerce (Kuzey İrlanda Tica-
ret Odası), Catalyst, Workspace 
Enterprise Agency, Mid Ulster 
District Council, Catalyst Belfast 
Fintech Hub ve Belfast Metropo-
litan College ziyaret edildi. 

Bu kurum ve kuruluşlara 
yapılan ziyaretlerde bizlere su-
numlar yapıldı ve girişimcilere, 

yeni işletmelere ve gençlere nasıl 
destek verdikleri aktarıldı. Her 
açıdan faydalı geçen bu çalışma 
ziyareti sırasında girişimcilere, 
Odamıza kayıt olan yeni işletme-
lere ve son 10 yıldır devam eden 
Taner Akcan Çıraklık ve Yetiş-
kin Eğitim Merkezi’nde bulunan 
öğrencilerimize daha fazla nasıl 
destek verebileceğimiz konula-
rında bilgiler aldık. Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ola-
rak, NI-CO’ya bu çalışma ziyare-
tinin gerçekleşmesi için verdikle-
ri emeğe teşekkür ederiz.

Mekanik Tesisatçılar, Lefkoşa Türk Belediyesi ve 
Değirmenlik Belediyesi ile ayrı ayrı protokol imzaladı

Değirmenlik Belediyesi sınır-
larında bulunan binalarda yapı 
güvenliği sağlamak ve kayıt dışı-
lığı önlemek amacıyla; Değirmen-
lik Belediyesi, Kıbrıs Türk Esnaf 
ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) 
ve KTEZO'ya bağlı Kıbrıs Türk 
Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği 
arasında “Sıhhi Tesisat ve Meka-
nik Alanlar” ile ilgili protokol im-
zalandı.

İmzalanan protokole göre; ta-
raflar sıhhi tesisat ve mekanik ala-
nı ilgilendiren işlerde birlikte ça-
lışarak, müşterek hareket edecek. 

Değirmenlik Belediyesi’nde 21 
Şubat 2020 tarihinde, saat 11:00’de 
gerçekleşen imza töreninde De-
ğirmenlik Belediye Başkanı Ali 
Karavezirler, KTEZO Başkanı 
Mahmut Kanber ve K.T. Mekanik 
Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı 
Mehmet Ali Ardıç protokole imza 

atarken, Yönetim 
Kurulu Üyele-
ri Hasan Dinçel, 
Tünser Tayfuner, 
Oda Sekreteri Za-
lihe Mevsimler ve 
İletişim Koordina-
törü Erdoğan Ga-
rip hazır bulundu.  

Değirmenlik 
Belediyesi adı-
na ise As Başkan 
Mustafa Şehitoğ-
lu, İdari İşler So-
rumlusu Haşim 

Kiracıoğlu, Mali İşler Sorumlusu 
İrfan Ünveren, Mimar Fikriye Be-
kar ve İpek Akınlar katıldı.
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası (KTEZO) ile Kıbrıs Türk 
Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği 
arasında Lefkoşa belediye sınırları 

içindeki yapılar ve/veya binaların 
sıhhi tesisat ve mekanik alanıyla 
ilgili işlerde ortak çalışma ve işbir-
liği protokolü 29 Ocak 2020 tari-
hinde imzalandı.

KTEZO’da gerçekleşen imza 
töreninde LTB adına Başkan Meh-
met Harmancı, KTEZO adına 
Başkan Mahmut Kanber ve Birlik 
adına Başkan Mehmet Ali Ardıç 
işbirliği protokolüne imza koydu. 

Bu alandaki önemli bir eksik-
liği giderecek ve çalışmalara stan-
dart getirecek protokol ile Lefkoşa 
Türk Belediyesi, Oda ve Birlik ta-
rafından belirlenecek birer yetkili 
ortak bir çalışma grubu oluştu-
racak ve kayıt dışı, gelişigüzel ve 
korsan uygulamaların önüne ge-
çilmesi, vergi ve gelir kayıplarının 
önlenmesi, kalite standartlarının 
sağlanması ve ilgili alanlardaki iz-
lenebilirliğin sağlanması ile sektö-
rün güçlü bir hale getirilmesi için 
ortak çalışmalar yapacak.

“İşini Kur” için çalışma ziyaretleri

Davet
Para gelsin de nasıl gelirse gelsin!
Paranın akı, karası yok!
Adalarda üretim olmaz!
Cebini dolduran, kaptan!
Bey da ben paşa da ben!
Gün geçsin, para gelsin!
Nasıl olsa yanıbaşımızda Anavatanımız var!
Kıbrıs sorunu çözülmeden birşey olmaz!
Herkes yapar da ben niçin yapmayayım!
Bir bize mi ayıp!
Yatırım olsun!
Yapılan her yatırım ülkede kalır!
Ver bana vereyim sana!
Devlet malı deniz, yemeyen domuz!
Nasıl olsa geçer!
Bir şekilde çark döner!
İtirazı bırak, dere akarken küpünü doldur-

maya bak!
Olsun da nasıl olursa olsun!
Bir biz miyik enayi!

***
Kafa buysa şimdiki neticeye kızma hakkımız 

olmaz!
Ama maalesef buralara bu kafayla geldik..
Bu sonuç bu kafanın sonucudur.
Bir ülke düşünün ki Mart ayının 14’ünde iş-

yerlerini kapattı ve işi orda bitirdi...
Olur mu? Olur işte!
Elde avuçta neredeyse kalmadı.
Ne esnafta, ne zanaatkarda, ne üreticide, 

ne de işçide...
Toplumun en az yarısı o günden sonra hiç 

hayır yüzü görmedi.
Üstüne üstlük yalnız bırakıldı.. Dayanışma 

olmamış olsa açlık da çekecekti.
Aradan 3 ay geçtiği halde cebine giren 1500 

TL oldu.
Kimisi aldı, kimisi baktı.
Vicdan yarıldı kanadı, kan ağladı.
Olanı vardı, olmayanı.. 
Nasıl birşeydi bu!
Nasıl hükümet, nasıl devletti bu!
Birileri markete giderken, birileri görme-

mek için arkasını döndü!
Olmadı gerçekten!
Yüreğimiz burkuldu, hüzünlendik, isyanlara 

oynadık...
Şu küçücük toplumda dışlanmanın, dışarıda 

kalmanın bu boyutlarda olması nasıl izah edile-
bilir...

Derken yeniden işe başladık.
Aynı şeyler, aynı umursamazlık devam edi-

yor.
Yüzümüze yine bakan yok!
İş kayıpları, harcamalardan dolayı yüzde 

120’lere dayandı.
Güney’den, Kuzey’den işsiz kalanlar, işini 

kaybedenler arttıkça artıyor.
İşsizlik, yoksulluk, açlık artmaya devam edi-

yor.
Tıs yok..
Yetmedi mi?
Herkes kendine sorsun:
Olur mi böyle?
Biz olmaz diyen tarafta olacağız!
Biz hayır diyeceğiz...
Davetimiz bu!
Yüzünüzü bize dönün...

Hürrem TULGA
KTEZO Genel Koordinatörü

htulga@ktezo.org
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
(KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve 
Zanaatkârlar Odası (KTEZO) 
arasında KKTC ekonomisinin 
üretime dayalı bir ekonomik 
modele geçmesinin sağlanma-
sı, üretim sektörlerinin sorun-
larına ortak çözümler bulun-
ması, korunması, geliştirilmesi 
ve girişimciliğin desteklenmesi 
amacıyla dün işbirliği protoko-
lü imzalandı.

KTSO’da yer alan protokol 
imza töreninde her iki oda-
nın yönetim kurulları da hazır 
bulundu. Protokol, kurumlar 
arasında ortak çalışmalar için 
KTEZO ile KTSO’nun yapacağı 
ortak çalışmaları düzenlemeyi 
de içeriyor.
Avunduk: Esnafın ihtiyaçları 
belirlenmeli, rasyonel 
çözümler üretilmeli ve refah 
düzeyi yükseltilmelidir

İmza töreninde konuşan 
KTSO Başkanı Candan Avun-
duk, “Emeği ve sanatı-zanaatı 
ile yaşamını kazanmaya ça-
lışan esnaf ve zanaatkârların 
ülke ekonomisi içerisinde çok 
önemli bir yeri vardır ve mi-
henk taşlarından biridir. Top-
lumsal motivasyonun yük-
seltildiği çekirdek ekonomik 
zümre olan esnaf ve zanaatkâr-
lar, ülke ekonomisi içerisinde 
hak ettiği yeri bulmalıdır. Es-
nafın ihtiyaçları belirlenmeli, 
rasyonel çözümler üretilmeli 
ve refah düzeyi yükseltilmeli-
dir.” dedi.

KTSO’nun daima üreti-
cinin emekçinin yanında bir 
tavır sergilemiş ve gereğini 
de yerine getirmiş olduğunu 
kaydeden Avunduk, bununla 
birlikte yaşam kavgası veren 
ekonomik örgütlerin gelişmesi 
ve güçlenmesi için var gücüyle 
çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Candan Avunduk, 
işbirliği protokolü ile sanayi-
ciye ve ülkeye önemli katkılar 

sağlanacağının altını çizdi ve 
ilerleyen zaman içerisinde ge-
lişecek işbirliğinin, kendilerini 
daha iyi noktalara taşıyacağını 
söyledi.
Kanber: Ülke ekonomisinin 
üretime dayalı, standardı 
ve katma değeri yüksek bir 
modele geçmesi şart

KTEZO Başkanı Mahmut 
Kanber ise oda olarak aynı du-
yarlılığı göstereceklerini ifade 
ederek, “Esnaf, zanaatkâr ve 
sanayiciler üretimde zaten iç 

KTEZO ile KTSO arasında işbirliği protokolu imzalandı

Yılların sorunu çözüldü
n	 KTEZO-KTSO	işbirliği	protokolu	ile	KTEZO’ya	üye	üretici	ve	

imalatçıların	da	stopaj	ve	KDV	muafiyetinden	yararlanması	
sağlandı.

Pandemi kazanım olsun
Pandemi ile başlayan üç aylık süreçte eve kapanmakla 

kalmadık, bazı şeylerin de farkına vardık.
Bu süreçte kendi ayakları üzerinde duran, kendine 

yeten, üreten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğu 
ortaya çıktı.

Ortaya çıkmasının yeterli olmadığı, bunun gereklilikle-
rini yerine getirdiğimiz oranda anlamlı olacağı ise diğer 
bir gerçektir.

Güç odakları, çıkar grupları üzerinden siyaset çoktan 
tıkandı.

Göze alınmadıkça da ne bu sorun çözülebilir ne de 
yeni bir yapı için adım atılabilir.

Bu yüzdendir ki her geçen gün gelir dağılımında ma-
kas açılırken, üretimin payı da azalıyor. Üretici, esnaf za-
naatkârların ekonomiden aldığı pay düşüyor. Daha çok 
çalışmaya rağmen cirolar düşüyor, alım gücü dibe doğru 
seyrediyor.

Pandemi sonrasında da eski yapıyla gidilemeyeceği 
herkesin dilinde olduğu halde aynı politikalarla devam 
edildiği görülüyor. Küçük olanın, üretenin, emek verenin 
“Allah yardımcısı olsun” deniyor. Bu kesimlerin yaptığı 
katkılar başka amaçlar için kullanılıyor. Kendi birikimleri-
miz, yatırımlarımız olduğu halde ödenen 1500 TL için “biz 
yaptık” deniyor. Üç ayın bedeli ile insanlar yalnız bırakılı-
yor. Kira, emlak, elektrik, borç taksitleri eski borçlarımıza 
çoktan ilave oldu, olmaya da devam ediyor.

“İşe başladınız” diyerek “iş ortamı” varmış gibi hükü-
met sorumluluktan kaçınmaya çalışıyor.

Sorun belli oldu. Sorun “biziz”. Sorun tek tek bireyler 
olarak, sektörler olarak ayrı ayrı hareket etmemizden 
kaynaklanmaktadır.

Esnaf, zanaatkâr, üretici arkadaşlar, sosyal güvenlik 
yatırımlarından çalışan maaşlarına, kira sorununa kadar 
sorun ortak değil mi?

İş tanımlarının yapılması, çalışma saatlerinin belirlen-
mesi, mesleki eğitim, kalifiye eleman ortak sorunumuz 
değil mi?

Tekelleşmeye karşı, dayanışma ile üretimi çoğaltma, 
kooperatifleşme, ortak sorunumuz değil mi?

Görmedim, duymadım, işime bakarım dönemi artık 
yok. Ekmek aslanın ağzında, ya birlikte oluruz ya da yine 
birlikte oluruz. Yol bu…

Mahmut KANBER
KTEZO Başkanı ve 

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

içedir. Bu protokolle bu birlik-
teliği daha iyiye götüreceğimi-
ze inanıyorum” dedi.

Kanber, ülke ekonomisinin 
üretime dayalı, standardı ve 
katma değeri yüksek bir mode-
le geçmesinin bir şart olduğunu 
söyledi. 

Konuşmasının devamında 
bunun yolunun dayanışma, 
işbirliği olduğunu kaydeden 
Mahmut Kanber, yolun mesle-
ki eğitimden geçtiğini, küme-
lenmeye, kooperatifleşmeye ve 
istihdamın artırılmasına kadar 
her alanda çalışmak gerektiğini 

vurguladı. 
Kanber “Oda üstlendiği 

sorumluluk ve aldığı risklerle 
gerek istihdamın artırılması, 
gerekse üretim ve pazarlama 
kooperatifleri ile üretimi bü-
yütmek için çalışırken diğer 
yandan da sektörler ve örgütler 
arası dayanışmayı sağlamaya 
çalışmaktadır. Bu protokol da 
bunun bir örneğidir” ifadeleri-
ni kullandı.  

Konuşmaların ardından her 
iki oda başkanı, işbirliği proto-
kolüne imza koydu.

LTB, KTAMS ve KTEZO’dan yerli üretime destek
Lefkoşa Türk Belediye-

si(LTB) tarafından hem Co-
vid-19 sürecinde ihracat 
yapamayan yerel üreticiyi 
desteklemek hem de şehir ya-
şamında oluşan aksaklıklar ve 
yurttaşların yaşadığı ekono-
mik sıkıntılar nedeniyle gıda 
ihtiyacı olan kişi ve ailelere kat-
kıda bulunmak amacıyla oluş-
turulan “Paylaşarak Başaraca-
ğız” Kampanyası’na katkılar 
devam ediyor.  Bu çerçevede 
Kıbrıs Türk Amme Memurları 
Sendikası (KTAMS)ve Kıbrıs 
Türk Esnaf ve Zanaatkârlar 
Odası(KTEZO) da LTB “Pay-
laşarak Başaracağız” Kampan-
yası’na katkıda bulundu. LTB 
Başkanı Mehmet Harmancı, 
KTAMS Başkanı Güven Ben-
gihan ve KTEZO Genel Koor-

dinatörü Hürrem Tulga gıda 
dağıtım merkezi olarak kulla-
nılan LTB Ali Güçlü Mezbaha-
sı’nı ziyaret ederek çalışmaları 
yerinde inceledi. 

Başkan Harmancı: “Kam-
panya dağıtılan yerel ürünler 
yerli üreticiyi desteklemek adı-
na önemliydi”

LTB Başkanı Mehmet Har-
mancı belediyenin “Paylaşarak 
Başaracağız” adlı bir kampan-
ya organize ettiğini ve kendi 
imkanları, iş insanları, kurum, 
kuruluşlar ve duyarlı yurt-
taşların katkıları ile oluşturu-
lan gıda havuzu ile belediye 
sınırları dahilinde toplam 9 
bin 627 ihtiyaçlı kişi ve aile-
ye gıda dağıtıldığını kaydetti.  
Mart-Nisan- Mayıs aylarında 
sürdürdükleri “Paylaşarak 

Başaracağız” Kampanyası’na 
katkı koyan herkese bir kez 
daha teşekkür etmek istedi-
ğini kaydeden Harmancı, bu 
zor günlerde ihracat imkânı da 
olmayan yerel üreticiyi destek-
lemek adına da kampanyada 
birçok yerli ürün dağıtıldığını 
vurguladı. 

Ülkedeki üretime ve üreti-
cinin yaşamasına büyük önem 
veren örgütlerle de dayanışma 
ve işbirliği içinde olduklarını 
kaydeden Başkan Harman-
cı, bu örgütlerin ikisi olan 
KTAMS ve KTEZO’nun da 3 
bin adet yerli zeytinyağı ve 3 
bin paket çakıstes yardımı ile 
kampanyayı güçlendirdikleri 
belirtti ve bu değerli ve özlü 
dayanışma için LTB adına her 
iki örgüte de teşekkür etti.

Taş Değirmen zeytinyağı ve çakıstez dayanışma ile LTB’nin 
dağıttığı gıda paketlerinde yerini aldı.
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Dünya Bankası Raporu 
Dünya Bankası Kuzey Kıbrıs Ekonomisini de-

ğerlendirdiği “Makro Ekonomik İzleme Raporu”-
nu Ocak 2020 tarihinde yayınladı ve tüm Oda ve 
meslek örgütlerinin katıldığı bir toplantıda pay-
daşlara sundu. Rapor temel olarak iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm son iik yıldaki geliş-
melerin analizi, ikinci bölüm de hangi önlemlerle 
sıkıntıların nasıl aşılacağı, şoklara karşı nasıl da-
yanıklılığın arttırılacağı konusundadır. 

Raporun birinci bölümü, 2018’deki krizin ya-
rattığı ekonomideki  aşırı daralmanın 2019 yılın-
da da devam ettiğini ortaya koymakta, işgücü 
piyasasının içinde bulunduğu durum ve yüksek 
enflasyonun yoksullukla mücadeleyi son derece 
olumsuz etkilediğini anlatıyor, Türkiye’den ge-
len desteklerin kesilmesinden sonra ülkede daha 
önce oluşan cari fazlanın (devlet gelirlerinin gi-
derlerinden fazla olması durumu) miktarının çok 
önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. Şimdi-
lik nisbeten ekonominin dayanmaya çalıştığını 
ama ekonominin genel risklerinin gittikçe daha 
fazla büyüdüğünü ve görünümün olumsuza 
doğru evrildiğini ortaya koymaktadır . 

Ayni bölümde kişi başına düşen gelirin 2011 
yılından beri sürekli azaldığını, yatırımların dü-
şük seviyeli ve verimsiz yatırımlar (katma değeri 
düşük) olduğu , yapısal bazı sorunların bu gelir 
azalmasına katkıda bulunduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca   insan sermayesi (kalifiye eleman) ve 
“toplam faktör verimliliği”nin (Altyapı, enerji,  
bürokrasi, eğitim, teknoloji, ölçek, pazara ulaşım 
vb) geiştirilmesinde yaşanan zorluklar da bu yok-
sullaşmada temel etkenler olarak yerini almışlar-
dır. 

Raporun başlıkları  raporun özeti gibidir, bu 
başlıklarda ; 

1. Kıbrıs Türk ekonomisinin 2018 yılında daha 
önce görülmemiş düzeydeki kur değer kaybın-
dan etkilendiği (ekonomi ithale dayanırsa bu du-
rumlarda çöküntü kaçınılmazdır bizde de olan 
budur)

2. Kıbrıs Türk ekonomisinin büyüme hızı 
önemli oranda yavaşlayarak AB ortalamalarının 
altına indiği 

3. Hizmetler ve inşaat sektörleri sayesinde 
büyüme 2018 yılında pozitif kalmıştır (mal sa-
tımı (toprak ve bina) ve dışardan hizmet alacak 
turist, öğrenci, Rum tarafından gelecek ziyaretçi 
ile buradan mülkiyet almak isteyenlerin yarattığı 
bir geçici rahatlık. Virüs salgını ile bunların hepsi 
durmuştur demek ki ekonomiyi sadece dışardan 
insanların gelerek yapacağı harcamalara dayan-
dıramayız)

4. Gıda ve enerji fiyatlarının sürüklediği yük-

sek enflasyon düşük gelirli hanehalklarını orantı-
sız bir şekilde etkilediği (yoksulluk artıyor, yok-
sullar üzerindeki yük daha üst gelir gruplarına 
göre  daha da ağırlaşıyor)

5. Türkiye’den gelen mali destekteki azalma 
daha önce görülmemiş ölçüde bir mali konsoli-
dasyona yol açmış ve cari fazlayı azaltmıştır (yani 
katma değeri esas alan üretime yoğunlaşmaz, 
kamuyu aşırı büyütüp temel toplumsal yatırım-
ları (altyapı,enerji,  eğitim, sosyal konut, sağlık 
güvenlik vb) yapamaz hale gelirsek yerel gelirler 
ile ancak memur ve emeklyi ödeyebilir diğer hiz-
metleri yeterince fonlayamayız ve krizlere de ha-
zırlıksız yakalanırız, bir başka ülkeye hangi ülke 
olursa olsun mali açıdan bağımlı olmak sonunda 
bizi bu durumlara sokar) 

6. Kıbrıslı Türkler yakın vadedeki ekonomik 
koşullar hakkında Kıbrıslı Rumlardan daha ka-
ramsar (daha 5-6 yıl önce bankadaki paralarına 
bile el konacak kadar büyük bir krizin içine düşen 
komşularımız, aldıkları yapısal önlemlerle yükse-
liş trendine girmişler, geleceğe yönelik olarak da 
bizlerden daha iyimser noktaya gelmişlerdir. )

7. Kıbrıslı Türklerin gelirleri 2011 yılından bu 
yana her yıl düşüş kaydetti. Sonuç olarak, KT 
ekonomisi 2015 yılından bu yana artık yüksek ge-
lirli bir ülke değildir. (Sadece kişi başı gelir olarak 
düşmekle kalmadık ülke olarak seviye kaybettik 
ve orta gelir düzeyine düştük. Bunun anlamı son 

9 yılda biz sadece epatinaj yapmadık ayni zaman-
da geriye de gittik)

8. Kıbrıs Türk ekonomisinde yatırımlar önemli 
ölçüde azaldı.

9. Kıbrıslı Türkler akran ekonomilere göre 
daha az yatırım yapıyor (büyüme ve gelir artışı 
yatırımla olur yatırım oranın düşük olduğunda 
büyümen de düşük olur. Üst orta gelir düzeyi 
olarak kabul edilen ülkeler  Gayrısafi Yıllık Hası-
lası’nın %30’unu yatırıma harcıyorken biz bunun 
yarısı düzeyindeyiz. Bunun diğer bir anlamı biz 
her sene geriye gideceğiz ve diğerleri her sene bi-
zimle arayı açacaklar)

10.  Yatırımlar daha düşük getirili sektörlere 
kaymıştır  (zayıf altyapı ve kolaylaştırıcı idari ve 
hukukisistemlerin olmaması yüksek getirili yatı-
rımları dışarda bırakırken, düşük getirili ve riski 
daha az yatırımlar devreye girmiştir. Bunun uzun 
vadedeki sonucu göreceli yoksulluğun (ülke sıra-
lamasında ) artacağıdır. 

11. Yüksek borçlanma maliyetleri özel sek-
törün iç tasarrufları absorbe etmesini engelliyor 
. (bunun anlamı mevduatlardan dolayı ortaya 
çıkan kredi olanakları yüksek faizler nedeniyle 

Virüs salgını nedeniyle 
Kuzey Kıbrıs durdu!..

Ekonomi sadece dışarıdan gelen 
insanların harcamaları ile dönmez
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girişimciler tarafından cazip bulunmuyor ve yatı-
rımlar yapmak için bu kredilere iltifat edilmiyor. 
Burada yapılması gereken düşük faiz için olanak-
ları kamu aracılığı ile bulmaya çalışmaktır, ancak 
aşırı şişkin kamu otoritesi bütçenin maaş dışı kıs-
mında sıkıntılar yaşadığı için bu kriz dönemlerini 
atlatmakta gerekli destekleri ortaya koyamıyor) 

12. KıbrısTürk ekonomisi çalışanların üretken-
liğini arttırmaya yönelik becerilerin sağlanmasın-
da geride kalmıştır. Bu durum raporda şu şekilde 
aktarılmaktadır: 

“İşgücü mevcudiyetinin düşük olmasına yol 
açan düşük seviyelerdeki işgücüne katılım oranı-
na ek olarak, başka eksiklikler de mevcut işgücü-
nün kalitesini düşürerek daha üretken olmasını 
engellemektedir. Anlatıma dayalı kanıtlara göre, 
işverenler sıklıkla yüksek öğretim mezunu ar-
zının fazlalığından ve mesleki ve teknik eğitim 
(MTE) mezunlarının kıtlığından yakınmaktadır. 
İşverenler Kıbrıs Türk toplumundaki gençler 
ve öğrenciler arasında teknik ve aynı zamanda 
kişilerarası ve sosyo-duygusal becerilerin ek-
sikliği yönünde algılanan genel eksikliğe dikkat 
çekmekte ve bunun işyerinde verimliliği düşür-
düğünü ifade etmektedirler. Bu anlatıma dayalı 
kanıtlar is 2018–19 Kıbrıs Türk Rekabet Edebilir-
lik Raporunun bulguları ile desteklenmektedir. 
Küresel olarak, KT ekonomisi vasıflı işçi bulma 
kolaylığı sıralamasında 139’uncu sırada (puanı 
2,56/7), nüfus genelindeki dijital beceriler sıra-
lamasında 105’inci (puanı 3,68/7), mezunların 

becerileri sıralamasında 84’üncü sırada (puanı 
3,9/7) ve mesleki eğitimin kalitesi sıralamasında 
138’inci (puanı 2,91/7) sıradadır. Ayrıca işveren-
ler çalışanlarına yeterli eğitim sağlamamakta-
dır. Raporda tespit edildiği gibi, KT ekonomisi-
nin personel eğitiminin boyutları sıralamasında 
129’uncu sırada yer almaktadır (puanı 3,21/7). 
Tüm bu göstergelerde, KT ekonomisi KR ekono-
misine ve Avrupa ve Orta Asya (ECA) ekonomi-
lerinin yarıdan fazlasına göre daha düşük perfor-
mans göstermektedir.”  

13. Kıbrıs Türk toplumundaki düşük istihdam 
oranındaki temel etken çalışan gençlerin ve ka-
dınların oranlarının düşük olmasıdır . Raporda 
bu durum şöyle tasvir ediliyor:

“İşgücü piyasasındaki katılıklar KT ekonomi-
sini kısıtlamaktadır. Bir işi olan nüfusun payının 
düşük olması da bunu yansıtmaktadır. 2014 yılın-
da çalışma çağındaki nüfus içerisinde bir işi olan-
ların payı AB’de yüzde 64,8 iken Kıbrıs Türk eko-
nomisinde sadece yüzde 49,6 idi. Bu fark temel 
olarak gençlerden ve kadınlardan iyi bir şekilde 
yararlanılmamasından kaynaklanmaktadır (Şe-
kil 21). Çalışan gençlerin oranı AB’de yüzde 32,4 
iken KT ekonomisinde sadece yüzde 16,9’dur. 
Öte yandan, çalışan kadınların oranı AB’de yüz-
de 59,5 iken KT ekonomisinde sadece yüzde 
34,9’dur. İşgücü piyasasındaki bu katılıklar sade-
ce düşük üretim, insan sermayesi kaybı, eşitsizlik 
ve sosyal gerilim anlamına gelmez, aynı zaman-
da ekonomik şoklara uyum sağlama esnekliğini 

azaltır. Özel sektördeki işlerin ‘kamudaki’ işlere 
göre cazibesinin düşük olması şirketlerin bir şok-
la karşılaşmaları halinde rekabet edebilirliklerini 
korumalarına yardımcı olacak ücret ayarlamaları 
yapma kapasitelerini azaltır.”

Sonuç olarak rapor bize her alanda ciddi bir 
silkinmeye ihtiyacımız olduğunu göstermekte-
dir. Bu atalet ve kimseyi rahatsız etmeden reform 
yapma (yani yapmama) iradesi bizi geri götür-
meye devam edecektir. Üretim odaklı, katma de-
ğer odaklı, iyi yetiştirilmiş elemanlar ve kadın ile 
gençleri iş dünyasına sokacak politikalar izlenir 
yapısal reformlar gelecek kuşakları ciddiye ala-
rak yapılırsa sorunların çözümü için bir şansımız 
olabilir. Hem ekmek bütün hem de köpeğin tok 
olduğu bir dünya yok ve hiç olmadı. Son 20 sene-
dir söylediğimiz ve yaptığımız gibi elimizi taşın 
altına hep beraber sokmak zorundayız. Yarın ar-
tık çok geçtir zaman şimdidir.

Tulga: Rant beklentisi ile imar planı olmaz
KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem 

Tulga, bir süreden beridir tartışmalara 
neden olan ve gündemdeki yerini koru-
yan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar 
Planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tulga açıklamasına, “Mağusa, İske-
le ve Yeniboğaziçi İmar Planı üzerinden 
koparılan fırtına, bazı kişi ve çevrelerin 
niyeti, yaklaşımı yanında geçmişten ders 
almadığımızı da gösteriyor” diyerek baş-
ladı. Tulga, İmar Planı tartışmalarıyla, 
plan istemeyen, “bırakacaksınız yapsın-
lar, tüket gitsin” anlayışında olan güç 
odaklarını görme fırsatı yakalandığını 
belirtti ve bu acıklı durumun hepimizin 
acizliği olduğunu vurguladı. 

“Yıllarca emirname ile idare edileme-
yeceği, imar planlarının hedef olması ge-
rektiği ifade edildiği halde ne emirname 
ne de plan istenmediği son zamanlarda 
yapılan tartışmalarla bir kez daha orta-
ya çıktı. Ortaya irade koyan, koyabilecek 
olan hükümet yok, devlet yok. Statüko 
fazlası ile herkesi zehirlemiş. Emirname 
ilan edilmeye kalkışılır sorun, plan ya-
pılmaya çalışılır yine sorun” diyen Tul-
ga, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar 
Planı çalışmaları ile 330.000 kişi gibi ne-
redeyse Kuzey Kıbrıs vatandaş sayısı ka-
dar bir nüfusa göre yapılaşmaya imkan 
yaratıldığı halde, hala daha kim ne derse 
desin en küçük toprak parçasını satarak 
veya satın alarak rant elde etmek isteyen 
bir kültürle karşı karşıya olduğumuzu 
ifade etti. Tulga bu durumu “İsterseniz 
“Mal benim, keyif benim” anlayışı deyin, 
isterseniz de bunu bir itiraf olarak kabul 
edin.” diyerek yorumladı.

Plansızlık neticesinde oluşan durumu 
yorumlayan Tulga, “Mağusa, İskele’nin 
kanalizasyonu yetmemiş, çökmüş, altya-
pı eksik, çok katlı yapılaşmadan dolayı 
köylerin, mahallelerin denizle bağlantısı 
kalmamış, yeşil alan, sit alanı, dereymiş 
kime ne? Turizm, eğitim gailesi, üretim 
gailesi yapılanlarla hiçbir alakası yok. Bu 
ülke bizim değilmiş gibi boynu altında 
kalanın kopsun anlayışı hakim” yoru-
munda bulundu. 

Bu kadar çok kültürel yozlaşma ve sı-
kıntının içinde arsanın, arazinin ve topra-
ğın, günü kurtarma ve tüketim aracı ola-
rak görülmesinin bir yere kadar anlaşılır 
olduğunu ifade eden Tulga, ancak bu du-
rumu kabul etmenin de boyun eğmenin 
de mümkün olamayacağını, yanlış olaca-
ğını, Girne örneğine dikkat çekerek vur-
guladı. “Daha fazla Girne yaratılmasına 
tahammül etmek vicdansızlıktan başka 
bir şey değildir.” diyen Tulga, Girne’yi 
ülkenin bir kaybı olarak görmek gerek-
tiğini ifade etti. Geçmişte güzellikleriyle 
dünyada anılan Girne’nin bugün vatan-
daşın dahi gitmek istemediği bir kent du-
rumuna gelmesine dikkat çekerek, “sata-
rak, betonlaşarak büyüyen başka bir ülke 
bilen, duyan var mı?” diye sordu.

Tulga “Tüketmeyi değil üretmeyi, 
çoğalmayı, geleceği öngören, doğanın, 
ülkenin sınırsız olmadığını bilen birey-
ler karşısında ne bir eksik ne de bir fazla 
diyen bir anlayışı hedefleyen, yoksula, 
ezilene pozitif ayrımcılıktan korkmayan 
yeni bir anlayışa, başka türlü bir politi-
kaya ihtiyaç var.” diyerek açıklamasını 
tamamladı.

Tulga “Statüko fazlası ile herkesi zehirlemiş. Emirname ilan 
edilmeye kalkışılır sorun, plan yapılmaya çalışılır yine sorun”.
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Corona virüsün  bize öğrettikleri
Bir virüs metrenin milyarda biri büyüklüğündedir yani bir 

metre çapındaki bir topu bir milyar kat kadar küçültürseniz 
bir virüsün boyuna erişirsiniz. Virüs ayrıca kend ikendne ço-
ğalan bir canlı da değildir. Hatta bilim adamları virüse canlı 
bile demezler. Başka canlıların hücrelerine girer ve onların 
malzemesi ile kendini çoğaltır. Yani konakladığı canlı (hayvan 
ve insan) etrafta yoksa virüs de canlı kalamaz. 

Bu kadar küçük ve canlı bile olmayan bir yaşam formu 
koskoca ülkeleri dize getiriyor. Yüz milyonlarca insan evlerine 
kapanıyor. Yüzbinlerce insan hastalanıyor, binlerce insan da 
hayatını zamanından önce kaybediyor. Çin örneğinden gör-
düğümüz gibi en ağır tedbirlerle birlkte konrol altına alınması 
en az üç ay sürüyor. Henüz Çin’in dışında bu kontrolü sağla-
yabilmiş bir ülke de yok.  

Sağlık risklerinin yanında bu virüs ekonomiyi de tam 
manasıyla derinden etkiliyor. Ülkeler içlerine kapandığı için 
(ulaşım kısıtları) havayolları, turizm işletmeleri, genel ticaret, 
zanaat, idari hizmetler herşey ama herşey ağır bir şekilde et-
kileniyor, borsalar çöküyor, metaların değeri düşüyor, işsizlik 
ve genel bir gelir kaybı herkesi zor durumda bırakıyor. Bu bir 
bedel ve bu bedeli dünyayla birlikte hepimiz ödeyeceğiz. 

Ancak bu metrenin milyarda biri boyutundaki yaşam 
formu adanın kuzeyinde yaşayanlara daha da ağır bir ders 
verdi. Öncelikle bize verdiği ders sağlık alanındadır. Bize dedi 
ki; “eğer sağlığa yeterli yatırımları yapmazsanız, fiziki alt-
yapınızı düzeltmez, doktorlar ve diğer sağlık görevlilerinizi 
böyle bir kriz durumunda her an hazır halde eğitmezseniz 
hepinizin canı tehlike altındadır. Sağlığa yatırım ise temel-
de bir kamu görevidir ve kamu önceliklerini buna göre be-
lirlemelidir. Yani sağlık, eğitim, altyapı (su, yol, elektrik, li-
man, hava alanı vb) devlet olarak sizin birinci görevinizdir. 
Oy uğruna kamuyu yeterince iş bilmeyen birçok gereksiz 
çalışanla doldurup esas işlere para ayıramaz hale gelme-
melisiniz!” Bir diğer ders ise ekonomik tercihler dersidir. 
Virüs bize dedi ki, “siz ekonomiyi sadece turizm, toprak  ve 
bina satın almak için,  yüksek öğretim için  veya Güney’den   
insanların buraya gelmesi ve alışverişle ülkeye para bı-
rakması üstüne kurgularsanız, bu insanların gelemediği 
zamanlarda (neredeyse bir kişi bile gelemez durumdadır) 
ağzınızı havaya açar işletmeleriniz önünde tavla oyna-
maktan ileriye gidemezsiniz.”  Demek ki ekonomide başka 
alanları da güçlü kılmak zorundayız (tarım, küçük sanayii vb). 

Virüs devlete dedi ki “Siz doğru düzgün bir ekonomik 
yapı içinde verginizi bir tamam almalı,  göreviniz olan ka-
musal yatırımları yaparken bir taraftan da böylesi bir kriz 
için ihtiyat akçenizi de hazır bulundurmalısınız.  Yavaşla-
yan ekonomideki gelir kaybını hem tolere edebilmeli, hem 
işletmeleri destekleyebilmeli, hem de işsiz kalan veya kal-
ma pozisyonunda olanları kompanse edebilmelisiniz. Yok-
sa işsizlik ve iflaslar kamu bütçesini bile çökertebilir”.

Virüs halka da bir ders verdi. Onlar dedi ki; “Eğer sadece 
kendinizi düşünür ve kalabalık yığınlar halinde marketler 
ve eczacıları yağmalar, eskiden iki ekmek alırken 40 ek-
mek almaya kalkarsanız, bir rafın üzerindeki  el temizle-
yicilerinin hepsini kendi alışveriş arabanıza yığarsanız (bu 
iki örnek gerçekten yaşanmıştır) benden korunmayı ga-
rantilemek yerine benimle daha fazla muhatap olursunuz, 
çünkü ben kalabalığı severim, siz temizlik ve dezenfektan 
malzemelerini kamyonla alırken bunları bulamayanları 
ben enfekte ederim, onlar da döner tüm toplumu enfekte 
eder”. 

İnsanlar korkaktır, sürü psikolojisine de yatkındır, kor-
ku içindeyken de bencilliği had safhaya çıkabilir; bugün de 
yaşadığımız odur, ama idare tüm bu durumları hesap ede-
bilmeli, hazırlığını ve önlemlerini buna göre almalıdır. Yoksa 
metrenin milyarda biri boyutundaki bir yaşam formu gelir ve 
hepimize gününü gösterir. Umarım ki birçok sevdiğimizi ha-
zırlıksız olduğumuz, yetersiz olduğumuz ve bencil ve aptalca 
davrandığımız için kaybetmeyiz.

Bahadır MAHMUTOĞLU
b_gazi@yahoo.com

Kıbrıs Türk Esnaf ve Za-
naatkârlar Odası, korona vi-
rüsünün ekonomik olarak 
KKTC’yi dünyadan daha çok 
etkilediği belirterek, “Ötele-
meler dışında devletin varlığı 
hissedilmedi.  Kimse kendini 
kandırmasın” açıklamasında 
bulundu.

KKTC ekonomisini balona 
benzeten ve ekonominin tüke-
time dayalı olduğunu belirten 
Oda, “Bir iflas yaşıyoruz. Yeni 
bir başlangıç öngörüsüyle ha-
reket etmedikçe soluk almak 
için bile yeni kaynaklara ihti-
yaç duyacağız” görüşünü ya-
zılı bir açıklamayla paylaştı.

Oda’nın yazılı açıklama-
sında KKTC ile TC arasında 
imzalanan protokole  değini-
lerek, “Böyle bir mali iktisadi 
aklın kabul görmeyeceği bir 
tarafa, nefes alıp vermenin 
hakkımız olduğunu ve gere-
keni yapacağımızı belirtmek 
zorundayız” ifadelerine yer 
verildi.
KORONAVİRÜS DÖNEMİ 
ALINAN TEDBİRLER 
ELEŞTİRİLDİ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkârlar Odası, açıklamasında 
korona virüs dönemi alınan 
tedbirleri eleştirdi.

Açıklamada şunlar kayde-
dildi:

 “Esnaf, zanaatkâr nitelikli 
30 bin kadar işletme ve sıkın-
tıları bir tarafa, 70 bin civarın-
da sosyal güvenlik sistemine 
kayıtlı işçi, esnaf ve üreticinin 
neredeyse varlığı yok sayıldı. 
Kaderleriyle baş başa bırakıl-
dılar.

Var olan istihdamın asgari 
de olsa sürmesi, işsizliğin ön-
lenmesi, dolayısıyla işletmele-
rin ayakta tutulmasına ilişkin 
neredeyse kaynak ayrılmamış, 

kaynak öngörülmemiştir.
Salgıla ilgili tedbirler kap-

samında işyerlerinin kapatıl-
masının üzerinden 3 ay geç-
ti, geçiyor. İşsiz, işçi, esnaf, 
zanaatkârın bu geçen sürede 
neredeyse aç kalmasına göz 
yumuldu. Pek çoğumuz bu 
süreci dayanışmayla, gıda pa-
ketleriyle atlatabildi.

Duran ekonominin çark-
larından dolayı borcuna borç 
ekleyerek yaşamını sürdür-
meye çalıştı. İşyerlerini kapa-
tanlar, kepenk indirenler oldu. 
Bu süreç hızla artmaya devam 
ediyor.

Kira, elektrik, su, emlak 
gibi temel girdi ve vergilerle 
borç artışı geçen 3 ayda yüzde 
25’lere dayandı. Söz konusu 
tüm harcamalarda 3 ay öte-
leme yapılmış ancak 3 aydan 
sonra ödenebilirlik akla bile 
getirilmek istenmemiştir. Ye-
rinde kararlar üretilmediğin-
den dolayı vatandaşlar gerek 
kendi aralarında gerekse de 
kurumlarla karşı karşıya gel-
mişler, gelmeye başlamışlar-
dır.

Virüs öncesi koşullarda 
belirlenmiş olan ve tedbir 
alınmadığı için gün ve gün ço-
ğalan sosyal güvenlik, vergi, 
borç, taksit ve diğer tüm har-
camaların ekonominin düşen 
kapasitesinden dolayı işletme-
lerin yüzde %70’i için ödene-
bilmesini ummak, beklemek, 
istemek tam bir vurdumduy-
mazlıktır.

Dünyada söz konusu tüm 
ödeme ve borçlar için 6-8 ay-
lık bir geçiş süreci öngörülerek 
planlamalar yapılmış ve bu 
süreler için devletler kaynak 
tedarikine gitmiştir. Gelirin 
yüzde 80’lerine varan doğru-
dan ödemeler yapıldığı bilini-

yor. Yaşamın devamı için bu 
kaçınılmazdır. Kaldı ki bizde 
bu sürenin en az bir yıl olması 
gerekmektedir.

Doğrudur; salgın bizden 
kaynaklı olmayan bir salgındır 
ve tüm dünyayı etkilemiştir. 
Ancak ekonomik olarak bizle-
ri tüm dünyayı etkilediğinden 
daha çok etkilediği ve ötele-
meler dışında devletin varlı-
ğının hissedilmediği diğer bir 
başka doğrudur. Kimse kendi-
ni kandırmasın.”
İKTİSADİ VE MALİ İŞ 
BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
DEĞERLENDİRMESİ

Oda, iktisadi ve mali iş bir-
liği protokolüyle ilgili de açık-
lamada bulundu.

Mali protokolle sağlanan 
kaynağın yüzde 70’inin büt-
çe üzerinden maaş, transfer 
ve savunma ihtiyaçları için 
harcanacağının kaydedildi-
ği açıklamada “Aynı tas aynı 
hamam” değerlendirmesinde 
bulunuldu.

Açıklamada şunlar da kay-
dedildi:

“Hükümet maalesef kendi 
harcamalarını güvence altı-
na almak için yeni bir pakete 
imza atmış ve yeniden borç-
lanma yoluna gitmiştir. 

Tam bir iflas yaşadığımız 
ve yeni bir başlangıç öngörü-
süyle hareket etmedikçe de 
her zaman soluk almak için 
de dahi yeni kaynaklara ihti-
yaç duyacağımızın diğer adı-
dır bu. Kaynak yaratmayan, 
çoğaltmayan, yeterince üret-
meyen ekonomiden dolayı 
durmadan borç ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Her kriz döne-
minde yaşadığımız bu durum, 
ekonomimizin tüketime daya-
lı, bir balon ekonomisi olduğu-
nu yüzümüze çarpmaktadır.

Sorun ülkenin sıkıntıla-
rının görmezden gelinmesi, 
devlet maliyesi üzerinden 
yapılan harcamalarla bir yere 
varılamayacağının anlaşılmak 
istenmemesidir.

Son yıllarda devlet bütçesi-
nin yüzde 73’ü özel harcama-
lar üzerinden karşılanmıştır. 
Yapılan protokol ile çalışan-
ların üçte ikisi yok sayıldığı-
na göre ve 5-6 ay boyunca bu 
kesimin kendi özel harcama-
larını yapamayacağı da ortaya 
çıktığına göre Maliyenin de 
insanımızın da işi zor, hem de 
çok zor demektir. 

Böyle bir mali iktisadi aklın 
kabul görmeyeceği bir tarafa, 
nefes alıp vermenin hakkımız 
olduğunu ve gerekeni yapaca-
ğımızı belirtmek zorundayız.”

Paket paket diye aylarca tartıştık. Ne umduk, ne bulduk?

Pakette ne sıkıntılar
ne de talepler var!...
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KTEZO: Sosyo-ekonomik politikalarda 
çok ciddi radikal değişikliğe gidilmeli

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası (KTEZO), “Hü-
kümetin elini taşın altına koy-
ması, yeni bir yapılanma için 
öncülük etmesi ve borçlanması 
kaçınılmazdır. Kararların birlik-
te üretileceği sosyo-ekonomik 
ve siyasi bir yapının yaratılması 
şarttır” dedi. 

KTEZO Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan yazılı açık-
lamada, mevcut ekonomik ve 
sosyal politikaların, ülkede 
“eşitsizliği artırdığı ve küçükle-
ri ezdiği” savunuldu. 

Aynı politikaların devam 
etmesi halinde işletmelerin 
ayağa kalkmasından değil, sa-
dece “batma derecesinden” söz 
etmeleri gerekeceği belirtilen 
açıklamada, “Sosyo-ekonomik 
politikalarda çok ciddi biçimde 
radikal değişikliklere ihtiyaç 
vardır. Bütçenin ve kaynakların 
daha eşitlikçi biçimde dağılı-
mının yeniden belirlenmesi en 
önemli açılım olacaktır” denil-
di. 

Şu ana kadar bunun ya-
pılmadığı, açlık sınırı altında 
yaşamaya çalışan esnaf ve üre-
tici sayısının arttığı ifade edilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Vicdanı, adalet hissini sar-
san bu durum, örnek olarak 
1500 TL’yi çalışana aktarama-
yan anlayışın, bundan sonra 
da devam etmesi halinde sonuç 
ürkütücü olacaktır.

Salgına ilişkin tedbirleri, 
ekonomik tedbirlerden ne ka-
dar ayırırsanız ayırın bunun 
mümkün olmadığı ortaya çık-
mıştır. O nedenledir ki tüm ül-
keler salgınla ilgili tedbirlerinin 
her aşamasında ekonomik ted-
birleri de açıkladılar.

Yaşamın devamını sağladı-
ğınız ölçüde salgınla mücadele 
edebileceğimiz çok açıktır.

O nedenle Odamız, başın-
dan itibaren bu tutumunda 
ısrar etmiş, devletin dışında 
kalan ve kapalı olan işletmeler 
için kaynak aktarmanın şart ol-
duğunu savunmuştur.

Kapandığımız günden bu-
güne 45 gün geçti. Salgınla ilgili 
en azından şimdilik altyapısal 
sorunların varlığına rağmen iyi 
bir noktada olduğumuzu pek 
çok çevre kabul ediyor.

Şu ana kadarki sonuçların 
alınmasında başta sağlık çev-
relerinin büyük çabasının ya-
nında, alınan önlemlere büyük 
ölçüde uyan halkımızın da ol-
duğu çok açıktır.

Bundan sonra da unutulma-
ması gereken daha uzun süre 
pandemiyle birlikte yaşayaca-
ğımız ve büyük çoğunluğun 
mevcut politikaların devamı 

halinde bu nedenlerden dolayı 
bedel ödemeye devam edece-
ğidir. Sorun başından itibaren 
büyük ölçüde buradadır.

Bugüne kadar geçen süre 
içinde dayanışma ile eldekini, 
avuçtakini harcayarak korona-
virüsle mücadeleye katkı koyan 
çalışanımızın, esnafımızın ve 
üreticimizin, bugünden sonra 
dayanma gücünün olmadığı, 
olamayacağı biliniyor. Çok bü-
yük bir çoğunluk için, ne varsa 
gitti diyebiliriz.

Bize kimse, ‘Biz de 1500 
TL’lik katkı yaptık, pandemiye 
karşı mücadele ettik ve katkı 
koyduk’ demesin, onurumuz 
inciniyor. Hala daha o kaynağa 
ulaşılamadığı bir tarafa, kayna-
ğın da bizim geçmişte yaptığı-
mız ödemeler olduğu unutul-
mamalıdır.”

Açıklamada, yapılan hesap-
lamalarda turizm, eğitim ve in-
şaatın ülkede ortalama kişi başı 
gelire yaptığı etkinin yüzde 
60’larda olduğunun saptandı-
ğına da işaret edilerek, 2 milyar 
Dolar gibi yüksek değerdeki 
ithalatın bu sektörlerin durma-
sından dolayı gerileyeceği ve 
bir o kadar daha gelir kaybının 
ortaya çıkacağı belirtildi. 

Bu durumun ortaya çıkma-
sının devletin, hükümetlerin 
bugüne kadar sadece bütçe he-
sapları yapmış olmaları, den-
geleyici sosyal açılımları yap-
mamalarından kaynaklandığı 
savunulan açıklamada, şunlar 
kaydedildi:

“Krizler için, gelecek için 
ne fon, ne vergi düzenlemeleri 
yapılmış ne de düşünülmüştür. 
Dolayısıyla şu anda ciddi an-
lamda kaynak sorunu yaşadığı-
mızı herkes görüyor.

Hükümetin bu sorunu 
çözmesi, yapacağı radikal açı-
lımlarla bu riski üstlenmesi ge-
rekmektedir. Aradan geçen 50 
günü aşkın sürede yetersiz faiz 
müdahalesinden dolayı toplam 
borçlarda bir artış olduğu, yani 
çoğaldığını hemen saptayabili-
riz.

Ekonomik sektörlerin pek 
çoğu için geçerli olan bu duru-
mun yıl sonuna kadar devam 
edeceği düşünüldüğü aman, 
borçlardaki artışın yüzde 
30’lara tekabül edeceği hesap-
lanabilir. 

Net olarak şunu söylemek 
zorundayız; pandemi ile müca-
dele maalesef halkın üzerinden, 
halka ödettirilen bedeller üze-
rinden yapılmıştır. 

Mevcut yapının bir sonu-
cu olarak yaratılan bu dehşet 
durumun bu şekilde gitmesi 
mümkün değildir. 

Açlık sınırı altına düşen 
insan sayısının hızla arttığı, 
artacağı bir ortamda tehlike sı-
nırlarının eşiğine çoktan gelmiş 
bulunuyoruz.

Bu halkın, bugünden sonra 
vereceği değil, alacağı vardır.

Yaratılacak kaynak elbette 
ki pandemi ile birlikte bundan 
sonraki sosyo-ekonomik poli-
tikaların yürütülmesi, yapılan-
ması açısından da ele alınmalı-
dır.

İlan edilen ve normalleşme 
süreci olarak ifade edilen sü-
recin yeni bir başlangıç olması 
gerektiğini ve dolayısıyla ye-
niden açılmaktan başka bir şey 
olmadığını net olarak da ifade 
etmeliyiz.”
DAYANIŞMA EKONOMİSİ

KTEZO, kaynakların yeni-
den dağılımı için sosyo-eko-
nomik politikalarda ivedilikle 
radikal değişiklikler yapılması 
gerektiğine işaret ederek, her iş-
letmenin her işi yaptığı model-
den çıkılması gerektiğine vurgu 
yapıldı. 

Tekelciliğe ivedilikle mü-
dahale edecek politikalar geliş-
tirilmesi, eğitim kurumlarının 
eğitim faaliyeti, turizm kurum-
larının ise turizm faaliyeti yap-
ması gerektiği belirtilen açıkla-
mada, şu önerilerde bulunuldu:

“Sektör veya kurumların 
birbirine zarar vermesi yerine 
birbirini desteklemesi, tamam-
laması mutlaka sağlanmalıdır.

Tüketimin en yoğun oldu-
ğu market ve süpermarketlerin 
diğer faaliyet alanları ve sek-
törlere zarar vermesine son ve-
rilmelidir. Çalışma saatlerinin 
kesinlikle belirlenmesinin yanı 
sıra, hırdavatçı, ayakkabıcı, mo-
bilyacı, pastacı, restorancı ve 
benzeri olmalarına son verilme-
lidir.

Ülkede üretimin, katma de-
ğer artışının sağlanması, stan-
dartların yükseltilmesi, ekono-
minin kayıt altına alınması için 
kümelenme ve üretim koope-
ratifleri desteklenmelidir. Eko-
nomik ölçeğin büyütülmesi ve 
buna bağlı olarak maliyetlerin 
düşürülmesi için kooperatifle-
rin yaygınlaştırılması kaçınıl-
mazdır.

Dövizdeki artışı da dikkate 
alarak elzem ürünlerde, gıda ve 
temel tüketim maddelerinde fi-
yat artışları mutlaka durdurul-
malıdır. Aracı, market kârlarına 
ve KDV oranlarına yapılacak 
bazı müdahalelerle bu müm-
kündür.

İthalat rejiminde radikal 
değişikliklere gidilmeli, katma 
değeri olan tüm üretimler ko-

runmalıdır.
Çocuklarımız, gençleri-

mizin üniversiteler için para 
kaynağı olarak görüldüğü uy-
gulamalardan vazgeçilmeli-
dir, toplumu üretime katmak, 
istihdam oranını artırmak için 
kriterler çerçevesinde mesleki 
eğitime mutlaka yönlendirme 
yapılmalıdır.”

Açıklamada, “plansızlıktan, 
imar planlarının eksikliğinden, 
ranta dayalı sosyo-ekonomik 
politikalardan” dolayı ülkenin 
“işletmeler cehennemine” dö-
nüştüğü savunularak, şunlar 
kaydedildi:

“O kadar ki, kimin açıldı-
ğı, kimin kapandığı dahi belli 
değildir. Bu yapı, işletmelerin 
kurumsallaşmasını çok büyük 
ölçüde darbelemiş ve bugünkü 
iflası yaratmıştır. Bu politikala-
ra hemen son verilmeli ve ivedi 
olarak işyerlerinin kurulması 
ile ilgili planlamaya nerede ve 
hangi kriterlerde kurulacağı be-
lirlenmelidir.

Yüksek gelir grupları için 
emlak ve varlık vergisi mut-
laka getirilmelidir. Bu o kadar 
önemlidir ki, vergi kaçağının ve 
betonlaşmanın da önünü ala-
caktır.

Dünyadaki salgınla ilgili 
mücadelenin uzun süreceği 
dikkate alındığı zaman, uzun 
bir süre ada içinde kapalı ya-
şayacağımız biliniyor. Bu nok-
tada, kara geçiş kapılarından 
karşılıklı geçişlerin ele alınması 
hem ekonomi hem de toplum-
lararası ilişkiler açısından kaçı-
nılmazdır.

Ülke ekonomisinin yüzde 
90’larda hizmetlere dayalı bir 
ekonomi olduğu düşünülürse, 
bu açılımın ne kadar zaruri ol-
duğu anlaşılacaktır.”
MİKRO-KÜÇÜK İŞLETMELER 
İÇİN TEDBİRLER

KTEZO, geçen 2 ayın sos-
yal güvenlik ödemelerinden 
işletmelerin muaf tutulması ve 
yıl sonuna kadar da katkının 
azalan oranda olsa dahi mutla-
ka yapılması gerektiğini ifade 
ederek, “2 ayın iş kaybı yüzden 
100’dür” dedi. 

Biriken ve artan banka borç-
ları için düşük faizli, zamana 
yayılan, ödemesi ise yeni yılda 
başlayacak olan uygun kredi-
lendirme planlarının mutlaka 
yapılması ve söz konusu kredi-
lere 6 ay boyunca faiz alınma-
ması gerektiği belirtilen açıkla-
mada, “Devlet bu konuda elini 
taşın altına koymalıdır” ifadesi 
kullanıldı ve şunlar kaydedildi:

“Yaşamın ve istihdamın 
devamı için maaş desteği şart-

tır. En az nüfusun yarısı kadar 
insanın soluk alıp verebilmesi 
buna bağlıdır. Dolayısı ile 1500 
TL olarak öngörülen “katkının” 
bir kısmının sosyal güvenlik 
fonlarına aktarılması, geriye 
kalan meblağın da maaş desteği 
olarak verilmesi bir formül ola-
rak üretilebilir.

Kira sorunu başlıca sorun-
lardan bir tanesidir. Ekonomi-
nin düşen kapasitesi oranında 
kiralar da mutlaka düşürülme-
lidir. Bu konuda insanlar ara-
sında çatışma olasılığını göz 
önünde bulundurarak mutlaka 
politikalar üretilmeli, Vakıflar 
İdaresi, Müzeler Dairesi, Devlet 
Emlak gibi kamu kurumları bu 
konuda öncülük yapmalıdır.

Çek takas işlemleriyle ilgili 
olarak ciddi sorunlar yaşan-
maktadır. Devletin alacaklı iş-
letmeler için ödemeleri de kar-
şılaması, borçlu kalanlar için de 
uygun, uzun vadeye yayılacak 
şekilde soruna el atılmalıdır. 
Bunun için hızlı bir şekilde, 
oluşacak ticari anlaşmazlıklara 
yönelik olarak mahkeme öncesi 
çözüm sağlayacak ara yapılan-
malar kurulmalıdır.

Kapalı ayların yanı sıra eko-
nominin düşen kapasitesinden 
dolayı elektrik, su, sanayi arsa 
kirası, seyrüsefer, emlak gibi 
biriken kamu alacaklarının za-
man içinde ve faizsiz ödenmesi 
için mutlaka açılım yapılmalı-
dır.

Kamuda çalışmayan ve sa-
dece yerli işgücü niteliğinde 
olan işgücünün, 50 bin kişiye 
tekabül ettiği ve çoğunun mik-
ro-küçük işletmelerde istihdam 
edildiği düşünülürse yukarıda-
ki açılımların toplum açısından 
ne kadar önemli olduğu anlaşı-
lacaktır.

Tüm bu önlemler kısa va-
deli olan ancak varlığımızın 
devam etmesi için hükümetin 
alması gereken risk ve önlemle-
ri ifade ederler.

Diğer yandan ülkede sos-
yo-ekonomik politikaların ye-
niden ele alınması ve katma de-
ğer artışının yaratılmasının şart 
olduğunu vurgulama ihtiyacı 
duymaktayız.

Turizm, yüksek öğrenim 
ve inşaatın yarattığı kapasite 
düşüklüğü ve yüksek oranlı 
bağımlılığı bazı kriterler çerçe-
vesinde kaynak aktarımı ile bir 
yere kadar mutlaka gidermeli-
yiz.

Kooperatifler, üretici birlik-
leri ve ilgili odalarla birbirini 
tamamlayan politikalar hızla 
geliştirilmelidir.”
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zana-
atkarlar Odası (KTEZO), Co-
vid 19 salgını nedeniyle Kuzey 
ve Güney Kıbrıs arasındaki ge-
çiş kapılarının kapatılmasının 
her iki topluma da verdiği za-
rarının büyük olduğunu ifade 
etti; sınır kapılarının ne zaman, 
nasıl ve hangi koşullarda tek-
rar açılacağı ile ilgili görüşme 
ve hazırlıklar yapma gerektiği-
ne dikkat çekti.

KTEZO tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, kapıların 
açılmasının ekonomik krizin 
sıkıntılarını karşılıklı olarak 
aşma ve toparlanma dönemine 
önemli katkılarda bulunacağı 
kaydedildi.

Uluslararası uçuşların ol-
maması nedeniyle ilerleyen 
süreçte turizmin çok kısıtlı bir 
düzeyde iyileşeceği de belir-
tilen açıklamada, kara kapıla-
rının kapalı kalması halinde 
iyice darboğaza girileceği ifade 
edildi.

Eğitim, sağlık ve çalışma 

amaçlı olarak Güney’e geçen 
vatandaşların bu süreçte yaşa-
dığı sıkıntılara yönelik hiçbir 
pozitif adım atılmadığı savu-
nulan açıklamada, “Her şeyin 
durduğu bir noktada bunlar 
önemsiz gibi görünse de 1500 
çalışan aileleri ile birlikte ay-
larca sıkıntı çekti ve halen çek-
meye devam ediyor. Birçoğu 
sosyal güvenlik sistemi içinde 
olmadığı gerekçesi ile destek 
alamadılar. Bu alanda Güney 
Kıbrıs’ın bazı destek paket-
lerinden yararlanabilecekleri 
konusunda bilgiler gelmesine 
rağmen bunların pratik uygu-
lamalarında sıkıntılar yaşandı-
ğı gazetelere de düştü” denildi.

İki Toplumlu Sağlık Ko-
mitesi başta olmak üzere ön-
celikle Cumhurbaşkanlığı’nın 
inisiyatif alarak muhatapları 
ile birlikte sağlık açısından en 
güvenli koşulların ne olacağı-
nı, geçişlerde alınacak sağlık 
önlemlerini belirlemeleri ge-
rektiği kaydedilen açıklamada 

şu ifadelere yer verildi:
“Başbakanlık ve Dış İlişki-

ler Bakanlığımızın da bu ko-
nudaki tutumlarını en erken 
zamanda belirleyerek hem 
kamuoyu ile hem de ilgili 
makamlar nezdinde paylaş-
maları gerekmektedir. Salgın 
nedeniyle alınan önlemler top-
lumlarda fazla reaksiyon gös-

termeden kabul edildi. Ancak 
sürecin ‘yeni bir başlangıca’ 
evrildiği bu dönemde hızlı, 
bilimsel, küçük hesaplardan 
arınmış ve toplumlararası iliş-
kileri daha da kötüleştirme-
yecek şekilde iki toplumun 
ihtiyaçlarına uygun olarak ye-
niden tanımlanması ve düzen-
lenmesine ihtiyaç vardır. 

Önümüzdeki Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin akılları 
bulandırmadığı, iki toplumun 
sağlık ve ekonomik ihtiyaçla-
rını gözeten bir tutum acilen 
ortaya konulmalı ve karşılıklı 
istişareler ile planlanmalıdır. 
Aksi bir tutumun sorumluluğu 
çok büyüktür ve bedeli de çok 
ağır olacaktır”.

KTEZO: “Geçiş kapılarının kapatılmasının 
her iki topluma da verdiği zarar büyük”

n	“Sınır	kapılarının	ne	zaman,	nasıl		ve	hangi	ko-
şullarda	 tekrar	açılacağı	 ile	 ilgili	görüşme	ve	
hazırlıklar	yapma	gerekiyor”

Sektörler “Hükümet Yüzünü Bize Dön” 
sloganıyla birleşik bir eylemliliğe gidiyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’n-
da (KTEZO) yapılan geniş katılımlı toplantıda, 
“ortak sıkıntılar ve talepler üzerinden birle-
şik bir eylemliliğin şart olduğu, aradan üç ay 
geçtiği halde neredeyse işletme ve çalışanlara 
nefes aldıracak bir adım dahi atılmadığı” ge-
rekçesiyle eylemliliğe gidilmesi kararlaştırıldı.

KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada, 
KTEZO önündeki açık alanda, neredeyse tüm 
sektörlerin yanında Lefkoşa, Mağusa, Surlariçi 

ve Güzelyurt esnaf temsilcilerinin katılımıyla 
dün akşam gerçekleşen toplantıda, sonuç alı-
nana kadar eylemliliğe gidilmesi için oybirliği 
ile karar üretildiği bildirildi.

“Tek tek sektörler yerine, ortak sıkıntılar ve 
talepler üzerinden birleşik bir eylemliliğin şart 
olduğu, aradan üç ay geçtiği halde neredeyse 
işletme ve çalışanlara nefes aldıracak bir adım 
dahi atılmadığı” üzerinde durulan toplantıda, 
ana slogan, “Hükümet Yüzünü Bize Dön” ola-
rak belirlendi. 

Toplantıda K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar 
Odası, K.T. Mimar, Mühendis Odaları Birliği, 
K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği, K.T. İnşaat 
Mühendisleri Birliği, K.T. Matbaacılar Birliği, 
K.T. Oto Tamirciler Birliği, K.T. Berberler Bir-
liği, K.T. Mekanik Tesisatçılar Birliği, Mobilya 
Sanayicileri Derneği, Bağımsız Şoför Okulları 
Birliği, K.T. Çiçekçiler Birliği, K.T. Yurt İşlet-
mecileri Birliği, Güzellik Uzmanları ve Tırnak 
Teknisyenleri Birliği, Kıbrıs Türk Kuaförler 
Birliği, Mağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa Surla-
riçi Esnaf Temsilcileri yanı sıra otobüs işletme-
cileri ve inşaat ustalarını temsilen katılımcılar 
da hazır bulundu.

KTEZO çalışanlarına ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin 
Eğitimi Merkezi öğretmenlerine temel ilkyardım eğitimi verildi.

Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği tarafından verilen eğitim-
de, “Temel İlkyardım Eğitimi” kapsamında genel ilkyardım bil-
gileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel 
yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve 
sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozuk-
luklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve 

buruna yabancı 
cisim kaçması 
durumlarında 
ve boğulma gibi 
vakalarda ilk 
yardım teknik 
ve uygulamala-
rı ile hasta/ya-
ralı taşıma tek-
nikleri anlatıldı.

İlkyardım bilgisi paylaşıldı
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Kıbrıs Türk Çiçekçiler ve üreticilerinden

Değerli basın mensupları,
Dileğimiz, tüm dünya ve ülkemizin 

içinden geçtiği olağanüstü zor günlerde, 

COVID-19 pandemisinin son bulması; 
sağlıklı bir şekilde en erken zamanda 
ülkemiz dahil dünya genelinde yarattığı 

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkâr-
lar Odası ile Marketler Birliği, hükü-
mete iş alanlarıyla ilgili gerekli bazı 
düzenlemeleri yapması için çağrıda 
bunundu ve denetim hakları olan, 
kapsamlarında bulunan  marketler-
le ilgili tüm sorun ve şikayetlerin 
Oda’ya bildirilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkâr-
lar Odası ile Marketler Birliği açık-
lama yayınlayarak, bir-iki büyük 
ölçekli markette çalışanların işten 
durdurulduğu, maaşlarından kesin-
ti yapıldığına dair basında haberler 
yer aldığını hatırlattı ve bu haberle-
rin doğru olup olmadığının açıklığa 
kavuşturulması gerektiğini kaydet-
ti. Market çalışanlarının kamusal 
ve ağır bir sorumluluk üstlendikleri 
ifade edilen açıklamada, “İşletmele-
rin yüzde 90’ının kapalı olduğu ve 
harcanan gelirin büyük kısmının 
marketlere harcandığı bu süreçte 
işten durdurma, maaştan kesinti ne 
kabul edilebilir ne de vicdana sığar” 

denildi.
Üye bakkal ve marketlerinin ol-

duğu her yerde, köyde, mahalle, 
semt, kasabada, ekonomik dayanış-
ma yaşandığı kaydedilen açıklama-
da, parası çıkışmayanın ihtiyaçları-
nın karşılandığı, veresiye defterine 
kayda geçirilerek poşet ve torbaların  
eve boş gitmediği belirtildi.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile 
Marketler Birliği açıklamasında, 
“Diğer işyerleri kapalı iken ölçeği-
miz dışında olan büyük market ve 
süpermarketlerde üstelik de reklam 
çıkarak ayakkabı, hırdavat, oyun-
cak, elbise, kozmetik ve pasta ürün-
leri satışı yaparak haksızlık yapanlar 
vardır. Temsil ettiğimiz küçük işlet-
meler ise, sadece temel ihtiyaçların 
karşılanması için çalışanlarla birlikte 
rafta, kasada aynı kaderi paylaşarak 
toplumun bir parçası oldu. Muhtaç, 
öğrenci, işçilere yaptığımız gıda yar-
dımlarının reklamını ise varsın biz 
yapmayalım” denildi.

ekonomik, sosyal, psikolojik kaostan 
kurtulmaktır.

Çiçekçiler olarak bizler birçok iş-
yeri gibi, dükkanımızı açtığımız gün 
zararımızın sadece işyerlerimizin ka-
palı kaldığı günler ve/veya kira ve/
veya genel giderlerimizle sınırlı kal-
mayacağının altını çizmek isteriz.

Çiçekçiler olarak dükkanlarımız-
da her geçen gün eriyen, çöpe atılan 
stoklarımız var.

Savaş koşullarını aratmayan bu 
günlerde, ‘Toplumsal Dayanışma’ 
beklerken ve güzel örneklerini dün-
yada izlerken, ülkemizde alınır gibi 
yapılan önlemlerle terkedilmiş his-
setmek, biz esnafların kaderi olma-
malı. Hükümet ivedilikler önlemler 
paketinde gerekli iyileştirmeleri ya-
şama geçirmelidir.
Taleplerimiz:

1- Tüm işyeri kiralarının belirle-
nen süre içinde ödemesi durdurul-
malı (Mal sahiplerine alamadıkları 
kira bedeli karşılığında vergi indirimi 
yapılabilir),

2- Tüzel ya da gerçek kişilerin 
ödemekle yükümlü olduğu KDV be-
yanları, vergi, sosyal sigorta, ihtiyat 
sandığı yatırımları cezasız olarak 6 
ay ileri bir tarihe ertelemeli,

3- Elektrik, su, telefon gibi girdiler 

için devlet tarafından belli bir indiri-
me gidilmeli,

4- Gün işleyen gün yiyen esna-
fın sokağa çıkma yasağının sürdüğü 
süre içinde (ekonomik faaliyet olma-
dığı için) asgari yaşam koşullarını 
sürdürecek yaşam parası ödenmeli,

5- Çöpe atılan çiçeklerimizin, alın 
terimizin, kayıplarımızın giderilmesi,

6- Çalışma hayatına sıfırdan baş-
layacağımız göz ardı edilmeden, öde-
mekle yükümlü olduğumuz çeklerin 
makul ileri tarihlere atılmaları (örne-
ğin 6 ay),

7- İlgili bankalarla anlaşıp, faizsiz 
destek kredileri ile küçük esnaf ko-
runmalı,

8- Salgının öncelikle hayat kaybı 
olmadan atlatılması elbette en bü-
yük kazanım olacaktır. Yine de salgın 
sonrası ekonomik, sosyal, psikolojik 
yaşamın en az zararla atlatılabilmesi 
için sosyal transferler adı altında, her 
tür katkının Kıbrıs Türk toplumunun 
her kesimine eşit yapılması,

9- Ülkenin, salgın öncesi kâr eden 
tüm kurumlarının bu süre içinde kâr-
larından bir nebze olsun vazgeçmesi 
toplum olarak kötü günlerden, geç-
mişte olduğu gibi dayanışmayla geç-
memizi sağlayacaktır.

KTEZO ile Marketler Birliği: “İş alanımızla 
ilgili gerekli bazı düzenlemeler yapılmalı”
n	 “BAZI	MARKETLERDE	 ÇALIŞANLARIN	 İŞTEN	 DURDURULDUĞU,	

MAAŞLARINDAN	KESİNTİ	 YAPILDIĞINA	DAİR	HABERLER	AÇIĞA	
KAVUŞTURULMALI”

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisat-
çılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, 
yaklaşık iki aydan sonra yeniden iş başı 
yaptıklarını, ancak işlerinin başına dön-
müş olmalarının “normalleşmeyle” ya-
kından uzaktan ilgisinin olmadığını bil-
dirdi.

Ardıç yazılı açıklamasında, sürecin, 
radikal tedbirlerle birlikte “yeni bir baş-
langıç” olarak ele alınması gerektiğini 
kaydetti.

Mekanik ve tesisatçılık 
iş kolu, inşaat ve turizmin 
neredeyse yüzde yüze ya-
kın iş kaybı nedeniyle cid-
di anlamda darbe aldığını, 
gelecek öngörüsüzlüğü ile 
birlikte TL’deki değer kay-
bı ve pahalılık dolayısı ile 
alım gücündeki düşüşün 
ekonomiyi daha da daralt-
tığını ve içinden çıkılamaz bir durum ya-
ratmakta olduğunu belirten Ardıç, şöyle 
devam etti:

“Bu durumun yarattığı, yaratacağı 
sonuçlar vardır. Geçmişten gelen borç 
ve taksitler nasıl ödenecek, kira, elektrik, 

seyrüsefer, su gibi temel giderler nasıl 
karşılanacak, istihdamın devamı, sosyal 
güvenlik yatırımları, yani iş yapma ka-
pasitesinin korunması mümkün olacak 
mı?

Eve kapandığımız iki aylık sürede 
kendi göbek bağımızı kendimiz kestik. 
Gıda katkısına ihtiyaç duyan arkadaş-
larımız oldu. Dayanışmayla ulaşmaya 
çalıştık. Yeni başlangıçla birlikte içine 

sürüklendiğimiz iş orta-
mında tüm işletme gider-
lerinin dışında hükümetin 
bizlerden beklentileri ol-
duğu anlaşılıyor. En azın-
dan yapılan açıklamalar 
bunu gösteriyor.

Mekanik ve tesisatçıla-
rımıza, esnaf, zanaatkâr ve 
tüm üreticilerimize daya-
nışmayla, birlik içinde ha-

reket etmeleri için çağrıda bulunuyoruz.
Kararların birlikte verileceği, tüm ta-

rafların ortak olacağı sosyo-ekonomik, 
siyasi bir yapının yaratılmasının zamanı 
geldi geçiyor.”

Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği: 

İşlerimizin başına dönmüş olmamızın 
normalleşmeyle yakından uzaktan ilgisi yok”

AÇIK MEKTUP

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği, kuaför-
lerin içine düştü duruma herhangi bir 
birikimle değil, borçlu olarak girdiğinin 
bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek, işlet-
melerin sürdürülebilirliği, yeniden ayağa 
kalkması için ekonomik tedbirlerin bu çer-
çevede alınması gerektiğini kaydetti. 

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği yaptı-
ğı yazılı açıklamada, tüm sektörler gibi 
kuaförlerin de işyerlerinin kapalı olma-
sından dolayı sıkıntılı bir sürecin içinden 
geçtiğini, çalışanlarıyla bu sıkıntılı süreci 
yaşarken, borçlarına yeni borçlar ilave et-
tiklerini ifade etti.  

Ekonominin yüzde 50’leri aşan bir se-
viyede küçüldüğü salgın koşullarında, saç 
hizmetleri, güzellik alanı ile birlikte ku-
aförlüğün katma değer üretimi en yüksek 
meslek kollarından bir tanesi olduğuna 
işaret edilen açıklamada, şu çözüm öneri-
lerine yer verildi: 

“Kira sorununa daha net bir çözüm 
sağlanmalı, kiralayanlara teşvik edici ön-
lemler alınmalıdır.

Sosyal sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı 
yatırımlarında işyerlerimizin kapalı oldu-

ğu dönemde muaf olması şarttır, ardından 
gelen 6 ay faizsiz 2021’e ertelenmelidir.

Kredi, borç taksitlerinin faizsiz 6 ay 
olarak ötelenmesi için tedbirler alınmalı, 
işimizi döndürebilmek için kesilen çek ve 
senetler 6 ay sonraya ötelenmelidir. Hızlı, 
ivedi, uzun vadeli paketler ilk 6 ayı öde-
mesiz olarak uygulamaya konulmalıdır.  
İşyerlerimiz açılsa da temel girdilerimiz is-
tihdam, enerji ve kiraya katkı 6 ay devam 
etmesi, işletmelerimizin sürdürebilirliğini 
artıracaktır.” Sonuç olarak, ekonominin 
ciddi anlamda daraldığı, alım gücünün 
azaldığı bir ortamda, hijyen tedbirleri ile 
birlikte işyerleri açılsa dahi krizin süre-
ceği, giderlerin karşılanmakta uzun süre 
zorlanılacağının görüldüğüne dikkat çeki-
len açıklamada, “Dolayısı ile yeni ekono-
mik tedbir kararlarının bu çerçevede so-
ğukkanlılıkla, tüm toplum bileşenlerinin 
katılımı ile taraf oldukları ve sorumluluk 
aldıkları bir masada alınmasının önemli 
olduğunu tekrar, tekrar vurgulama ihti-
yacı duyuyoruz.  Geldiğimiz noktada ne 
sağlık ihmal edilebilir ne de ekonomi” ifa-
delerine yer verildi. 

Kuaförler, berberler ve güzellik uzmanlarından çağrı:

“İşletmelerin sürdürülebilirliği, yeniden ayağa 
kalkması için ekonomik tedbirler şart”

Birliklerimizden Etkinlikler
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Domates 
Hormonsuz 
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EZKOOP Uluslararası Türkiye 
Kooperatifler Fuarı'na katıldı

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZ-
KOOP) ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi 
(Büyükkonuk Zeytin Koop), Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Ba-
kanlığı’nın daveti ile Uluslararası Türkiye Kooperatifler Fuarı’na 
katıldılar. Kooperatifler, 3 gün boyunca başta zeytinyağı olmak 
üzere, çakıstes, siyah zeytin, harup pekmezi ve hellim tadımı ve 
tanıtımını yaptılar.

5-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Türkiye 
Kooperatifler Fuarı’na EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga ve Bü-
yükkonuk Zeytin Koop Başkanı Mustafa Haset katıldı. Balkan 
ülkelerinden, Rusya’dan ve Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinden 
üretim ve pazarlama kooperatiflerinin katıldığı fuarda, ürün ta-
nıtımının yanında gelecekte yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu 
ve deneyimler paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan EZKOOP Başkanı Tulga, 
Kıbrıs’ın üretici yüzünün ve kaliteli üretim yapabilecek kapa-
siteye sahip olduğunun bu fuarda bir kez daha görüldüğünü 
aktardı. Ülke imajının düzeltilmesi için sorumluluk alınması ve 
çalışılması gerektiğini vurgulayan Tulga, TC Ticaret Bakanlığı’na 
böyle bir etkinliğe davet edip katılma fırsatı verdikleri için te-
şekkür ederek her alanda daha çok katılımın ve tanıtımın olması 
gerektiğini ifade etti.

Elektrik üretimi, arzı ve devamlılığı yal-
nız işletmelerin, esnaf ve zanaatkarların de-
ğil halkın da yaşamını devam ettirebilmesi, 
soluk alıp verebilmesi için ihtiyaç sıralama-
sında birinci sırada yer alır. Hep söyledi-
ğimiz bir şey vardır; hasta olduğumuzda 
hastaneye gitmeyebilirsiniz. Ancak elektri-
ği kullanmak, elektrik düğmesine basmak 
zorundasınız. Bu bakımdan temel ihtiyaç, 
temel girdi, kimsenin, şirketin inisiyatifine 
bırakılmayacak kadar da kamusal stratejik 
bir ürün sayılmaktadır.

Salgın koşullarında eve kapandığımızda 
suyun yanında, elektrik arzının devam etmiş 
olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha gördük.

Açılma sürecinin başlamasıyla da ülke-
nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle 
elektrik arzının devam etmesinin şart oldu-
ğu açıktır.

Ülke açılmıştır. Açılmayan işletme, sek-
tör neredeyse kalmamıştır. Ancak herkesin 
de ifade ettiği gibi normalleşmeden söz et-
mek mümkün değildir. Nasıl bir normal-
leşme olacağı da belli değildir. İş kayıpları, 
açılmaya rağmen yüzde 70’lerde seyretmeye 
devam ediyor.

Dolayısıyla devletin, elektrik enerjisinin 

devamlılığı için gerekeni yapması, enerjiyi 
ödenebilir kılması bu çerçevede kolaylıkları 
sağlaması; indirim, vade gibi tedbirleri mut-
laka gündeme alması gerekmektedir. Petrol 
borsasında düşen fiyatların verdiği olanağı 
devletin ve kurumun kullanması, hayatın 
devamı için kaçınılmazdır.

İçinden geçtiğimiz sıkıntılı kriz sürecinde 
elektrik enerjisiyle ilgili bir şeyi daha tecrü-
be ettik. Küçücük adamızda elektrik üretimi 
arz ve dağıtımı kurumun demokratikleşme 
ve özerkleşmesine bağlı olarak mutlaka tek 
elde toplanmalıdır. Küçücük ülkelerde ma-
liyetlerde tasarruf başka türlü sağlanamaz. 
Kullanılmayan enerji için özel şirketlere öde-
me yükümlülüğünün masada olması, özel-
likle böylesi koşullarda ne kabul edilebilir 
ne vicdana sığar. Ödenecek her kuruş bizim 
paramızdır, başkasının değil. Bu ödemelerin, 
maliyet olarak halkımıza olduğu gibi yansı-
tıldığı hiç ama hiç unutulmamalıdır.

Bu sorunları ertelemenin, ötelemenin bizi 
bir kez daha çıkmaza sokacağı aşikârdır. 

Elektrikte arzın devamlılığını istiyorsak 
yol bellidir.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası

Elektrik kimsenin 
insiyatifine bırakılmayacak 

kadar değerlidir
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Büyükkonuk Zeytin Üre-
ticileri Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi  (Zeytin Koop) ile 
Esnaf ve Zanaatkârlar Üre-
tim Ve Pazarlama Kooperatifi 
(Ez-Koop) yetkilileri, zeytin 
ihracatını görüşmek için Ta-
rım ve Doğal Kaynaklar Baka-
nı Sayın Dursun Oğuz’u Ziya-
ret etti.  Daire müdürü Sayın 
Mehmet Ercilasun’un da katıl-
dığı toplantıda AB ve dünya 
standartlarında üretilen  zey-
tinyağı ve Zeytin ürünlerinin 
ihracatının kolaylaştırılması  
ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu. Kooperatif yetkili-
leri büyük rekabetin yaşandı-
ğı İngiltere pazarına girmeyi 
başardıklarını ancak ABAD 
kararrları dolayısı ile ülke-

miz ürünlerine ek gümrük 
tarifeleri uygulandığını ve bu 
gümrük tarifesinin rekeabet 
etme konusunda sürdürülebi-
lirliği tehdit ettiğini belirttiler. 
Ülkede dönem dönem uygun 
hava koşullarında üretimin 
patlama yapabildiğini ekilen 
birçok yeni zeytin ağacının 
ürün vermeye başladığını, 
yeni ağaçlar ekildiğini, üre-
ticilerin ağaçlarına bakmaya 
başladığını dolayısı ile tüke-
tim fazlası üretimin artık her 
sene beklenmesinin doğal ol-
duğunu, bu fazla ürünün de 
kaliteli bir şekilde işlenerek 
AB ve Dünya standartlarında 
zeytinyağı ve zeytin ürünleri-
ne dönüşerek yurdışı pazar-
larda değerlendirilmesinin 

mümkün olduğunu söyleyen 
yetkililer, devletin zeytinyağı 
ve zeytin ürünlerini de ihracat 
teşvik kapsamına almasının 
gümrükten kaynaklı rekabet 
dezavantajını azaltacağını, 
katma değeri yüksek olabile-
cek bu ihracatın sürdürülebi-
lirliğini arttıracağını ve ülkeye 
gelir kazandırmanın yanında 
istihdam ve bölgesel ekono-
mik kalkınmaya da hizmet 
edeceğini vurguladılar. Bu 
teşviklerin yasal bir çerçeveye 
oturması halinde başka pazar-
lara da ulaşımı sağlayabilece-
ğini ve genel üretimin kalitesi 
ile kapasitesinin de artacağını 
vurguladılar. 

Tarım ve Doğal kaynaklar 
Bakanı Dursun Oğuz da ihra-

cata önem verdiklerini ve yapı-
lan bu ihracattan da menmun 

olduklarını,  yardımcı olmak 
için çalışacaklarını söyledi. 

Ez-Koop ve Zeytin-Koop olarak Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret ettik

AB ülkelerine ihracat için destek şart

Zeytin sanayicileri ve 

üreticileri sorunlarını 

dile getirler Ülkenin geleceği için üretim şart

ZEYSAN, ZEYTİN-KOOP VE EZ-KOOP gerçek-
leştirdikleri bir basın toplantısıyla zeytinciliğin ve 
zeytin ürünlerinin gelecek için önemine dikkat çekti-
ler sıkıntıların aşılması için hükümetin bazı kararlar 
almasının kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Yapı-
lan ortak açıklama şöyle: 

“Ülkede bu derece yıkımın nedeni kendi kaynak-
larımıza dayalı, kaynaklarımızı seferber eden bir an-
layışla ekonomi politikalarını yürütmemiş olmamız-
dır. Bu konunun bundan böyle hafife alınır bir yanı 
kalmamıştır.

Diğer ada ülkelerinde olduğu gibi bizde de tu-
rizm önemlidir. Aynı şekilde eğitimin katma değer 
üretimine yaptığı katkıyı küçümseyemeyiz. Ancak 
sektörlerin birbirini tamamlamaması, dayanışma 
içinde birbirini destekler mahiyette büyümemesi, is-
tenen sonuçları elde etmekten bizi uzaklaştırmıştır. 
Eğitim kurumları, turizm, diğer hizmet sektörleri, 
doğrudan üretimde iştigal eden sektörler, zeytincisi, 
restorancısı, seracısı karşı karşıya gelmiş, bu nedenle 
de toplumun üretime katılmasının neredeyse önüne 
geçilmiştir.

Bu böyle devam edemez. Geçmişteki ekonomi po-
litikaları ile bir yere varılamaz.

Toplumun önünü açmanın yolu standartlarıyla, 
fiyatlarıyla birlikte üretimi geliştirmek, istihdamı ar-
tırmaktan geçer.

Her ülkede koşullara göre, konjonktüre göre ya-
pılacak işler vardır, yapılamayacak işler vardır. Ül-

kelere göre, coğrafyalara göre üstünlüklerin olduğu 
alanlar vardır. Önemli olan geliştirilecek olan politi-
kalarla avantajlı olduğumuz alanları ele alıp destek-
lemek, büyütmek, katma değer artışını sağlamaktır.

Ülkemiz için avantajlı olduğu noktasında herke-
sin hemfikir olduğu zeytin ve ürünleri en başta gelen 
sektörümüzdür. Kıbrıs neredeyse zeytinin anavatanı 
olarak bilinmektedir. Toprağı ve havasından dolayı 
kokusu, tadı ile benzersiz bir üründür. Son zaman-
larda ciddi yatırımlarla öne çıkan bu sektörümüz, 
kalite ve standartlarıyla da büyük hamleler gerçek-
leştirmiştir. Bu yönüyle 
sadece iç pazar açısından 
değil, gereğinin yerine 
getirilmesi ve bazı engel-
lerin devlet eliyle kaldı-
rılması halinde de ihracatı 
da yapılabilecek bir nok-
taya gelmiştir.

Son zamanlarda yapı-
lan çalışmalardan dolayı 
zeytin ve ürünleri Yeşil 
Hat Tüzüğü’nün de kap-
samına alınmış ancak po-
litik nedenlerle hala daha 
sonuç alınamamıştır.

Ülkede gelecek isti-
yorsak başta zeytincilik 
olmak üzere dağa, taşa 
sahip çıkacak, ağaca sahip 
çıkacak politikalar ve baş-
ta zeytincilik olmak üze-
re katma değeri yüksek 
tarımsal ürünlere yönel-
mekten başka yol görün-
müyor.

Rantın, günü birlik po-
litikaların tükettiği ülke-
mizde yaşadığımız bunca 
kriz ve tecrübeden sonra 
başarmamak için bir ne-
den olamaz.

Hükümet ve devletin 
tüm unsurlarından talebi-

miz turizm ve eğitim gibi başta gelen sektörlerimizin 
gerilemesinden dolayı stoklarımızda bulunan siyah 
zeytinin ithalatının durdurulmasıdır. Fiyat ve kalite 
noktasında denetimleri de gündeme alarak ithalatı 
yasaklamak elzem olmuştur.

Binlerce üretici ve çalışan istihdamının sağlandığı 
zeytincilikte ivedi olarak önlem alınmaması halinde 
5 ay sonra başlayacak olan sezonu açmak mümkün 
olmayacaktır.

Stratejik olan bu noktayı da göz önüne alarak 
adım atılması kaçınılmazdır.”

Ürünlerimizi ihraç etmek için kolları sıvadık. Halk Bankası’ndan  
Covid-19’a Yönelik Esnaf Destek Paketi

36 ay vadeli, %4.5 yıllık faiz oranlı ve bir kefil koşulu ile size en yakın 
konumda olan Halk Bankası’na 25.000 TL’lik kredi başvurunuzu 
yapabilirsiniz.

İSTENECEK EVRAKLAR 
1- Vergi Yükümlü Belgesi 
2- KTEZO Üyelik Belgesi 
3- İşyeri Çalıştırma İzin Belgesi veya Tescil Belgesi 
4- Muhasip onaylı 2018 Gelir Tablosu (Varsa 2019 yılı da ibraz edilmelidir) 
5- Kimlik Kartı fotokopisi 
DİĞER PAKET

Yukarıdaki evraklara ek olarak, 50.000 – 225.000 TL arasındaki diğer bir 
kredi paketine başvurabilmek için;
1- Varsa işyeri sigortası 
2- Varsa bayilik sözleşmesi 
3- Vergi borcu olup olmadığına dair belge 
4- Mevcut kredileri varsa ödeme planları 
5- Varsa 2019 gelir tablosu

Miktara göre Halk Bankası kredi notunuzu değerlendirerek kefille kredi 
verebileceği gibi ipotek de isteyebilir.

Detaylı bilgi için bize ulaşabileceğiniz numaralar şu şekildedir:

0533 863 1957  /  0548 829 3881  /  0548 829 3882

K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası


