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Finansman Şirketler 
Merkez Bankası 
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“Covid-19 Ziyaretçi 
Kayıt Sistemi” 
devreye alındı
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KKTC’de Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Faizciler ile ilgili Yasalar, çağdaş ihtiyaçlara 
cevap veren düzenlemelerle geliştirilerek 
tek bir yasa altında bir araya getirildi.
Her üç konuda da da yasal düzenlemeler 
daha önce de mevcut olmakla birlikte, 
bunların çağdaş ihtiyaçlara cevap veren, tek 

çatı altında birleştirilmesi finans sektörünü ve ticari hayatı 
olumlu etkileyecektir.
Meclisten geçen yasa tasarısı incelendiğinde, aslında en 
önemli hususlardan birinin, bankacılık faaliyetleri dışında 
kalan finansal işlemlerin büyük bir kısmının, bir çatı altında 
toplanması ile yaratılan düzenli görünümdür diyebiliriz.
Bunun yanında, yeni düzenleme ile önceki yasalarda, 
denetim mekanizması olarak yetkilendirilmiş olan maliye 
işlerinden sorumlu bakanlık da, bu denetim görevini 
Merkez Bankası’na aktarmaktadır.
Bu noktada, genel anlamda ülkemizdeki finansal değerlerle 
ilgili hacmin doğrudan birer bacağını oluşturan Finansal 
Kiralama (Leasing), Faktoring ve Finans şirketlerinin, 
Bankaların finansal yapıları ve hacimleri ile ilgili bilgi ve 
verileri elinde bulundurmakta olan makam olan Merkez 
Bankası’nın denetimine verilmeleri, şüphesiz ülkedeki 
finansal hacmin analizi ve denetimi bakımından da faydalı 
olacaktır.
Bunun yanında, yukarıdaki üç faaliyet kolu için de, 
bankaların ve yabancı finans şirketlerinin de faaliyet alanına 
dahil edildiği yeni yasal düzenleme ile, ilgili alanlarda, gerek 
yurt içinden gerekse yurt dışından profesyonel oyuncuların 
sahaya çekilmesi ile, sektörel yatırım hacminin büyümesinin 
önünün açıldığı da aşikardır. Bu surette, yabancı sermayenin 
de, finansal hacmin içine dahil olmasına olanak sağlanarak, 
ülke ekonomisinde meydana gelen kaynak daralmaların, 
piyasaları olumsuz etkilemesini sonucunu da ortadan 
kaldırabilecektir.
Bankaların sistemin dışında tutulduğu önceki Finansal 
Kiralama ve Faktoring düzenlemelerinin, 2007 
senesinden beri mevzuatımızın bir parçası olmasına 
karşın, yatırımcılarımıza ve ekonomimize gerekli katkıyı 
sağlayamadığı dikkate alındığında, bankaların da sektör 
içerisine çekildiği yeni düzenleme ile, modern finans 
sektörünün bu önemli iki bacağının ticari hayatımızın 
içerisinde daha etkin yer alacağı aşikardır.
Finans şirketleri bakımından ise, konu hizmetlerin kayıt 
altına alınması ve bilhassa yabancı finans kaynaklarının 
ülkeye çekilmesinin önünün açılması ile, ülke genelindeki 
kayıt dışılığın ortadan kaldırılması ile mücadele ile ilgili 
olumlu sonuçlar doğuracağı gibi, genel olarak yatırım 
iklimini de olumlu etkileyecektir. Bunun yanında küçük 
hacimli işletmelerin finansal desteğe ulaşmak konusundaki 
zorlukları da ortadan kaldıracak olan bu düzenlemeler 
ile, anılan işletmeler de, daha düşük maliyetlerle 
ekonominin çarkları arasındaki yerlerini etkin bir 
şekilde alabileceklerdir.
Yeni yasal düzenlemeler ile ekonomik hayatımıza 
girmesi beklenen, bankacılık sektöründen sonra 
en yaygın kullanılan bu finansal enstrümanların, 
piyasalarımıza olumlu katılar yapması ümidi ile.

                                                         Ali Doratlı

AYın Konusu

Finansal Kiralama Yasası’nın kabul 
edilmesini yorumlayan iş çevreleri, 
“Günümüzün sürekli gelişen 
teknolojisi, pazarda her geçen 
gün artan rekabet ve yaşanan 
enflasyonist ortamlar, yatırımlarda 
finansman modeli seçimine çok 
büyük önem kazandırıyor. Firmaların 
gelişmeleri ve kârlılıkları ancak, 
yatırımlarda doğru finansman seçimi 
ve yönetimlerindeki verimliliğin 
artırılmasıyla mümkündür” diyerek, 
tüm dünyada yatırımların orta 
vadeli finansmanında yaygın 
olarak kullanılan leasing, özellikle 
enflasyonist ekonomilerde 
kuruluşların her geçen gün artan 
işletme sermayesi ihtiyaçlarını 
karşılamada büyük avantajlar 
sağladığına işaret ediyorlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhuriyet Meclisi’nin 4 Ağustos 
2020 tarihli Altıncı Olağanüstü 
Birleşiminde Oybirliğiyle kabul 
olunan “Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin 
Önlenmesine İlişkin Yasası”, 
Anayasanın 94’üncü maddesinin 
(l)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
tarafından Resmi Gazete’de 
yayımlanmak suretiyle ilan oldu.
Kısaca “Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin 
Önlenmesine İlişkin Yasası” terim ve 
içerikleri ile ilgili bir kaç ana maddeye 
bakalım. 

“Faktoring”, mal veya hizmet 
satışından doğmuş fatura ile tevsik 
edilen alacaklar ile Merkez Bankası 
tarafından belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde tevsik edilebilen mal 
veya hizmet satışına bağlı doğacak 
alacakların temellük edilmesi yoluyla 
finansman sağlama işlemini anlatır.

“Finansal Kiralama”, kiralayanın, 
kiracının talebi ve seçimi üzerine 
üçüncü bir kişiden veya bizzat 
kiracıdan satın aldığı veya başka 
suretle temin ettiği veya daha önce 

mülkiyetine geçirmiş bulunduğu 
bir malın zilyetliğini, her türlü 
faydayı sağlamak üzere kira bedeli 
karşılığında, kiracıya bırakması 
işlemini anlatır.

“Finansal Kuruluş”, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Bankacılık Yasasının 23 
‘üncü maddesinin (2) ‘nci fıkrasında 
yer alan faaliyet konularından en 
az birini yürütmek için kurulan ve 
finans sektöründe faaliyet gösteren 
kuruluşları “Kişi”, gerçek veya tüzel 
kişileri anlatır.

“Kiralayan”, katılım bankaları, 
kalkınma ve yatırım bankaları ile 
finansal kiralama şirketlerini anlatır.

“Kiracı”, finansal kiralamayı kabul 
edeni anlatır.

Yasanın amacı nedir?
 Bu Yasanın amacı, bu Yasa altında 
izin almak suretiyle faaliyet gösteren 
finansal kiralama, falctoring ve 
finansman şirketlerinin kuruluş, 
faaliyet ve çalışma esaslan ile 
şirketlerin sözleşmelerine ilişkin usul 
ve esaslan belirlemek ve tefeciliğin 
önlenmesini düzenlemektir. 4. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
faaliyet gösteren finansal kiralama, 
falctoring ve finansman şirketleri bu 
yasa kurallarına tabidir. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası 
altında faaliyet izni alan bankalarca 
yapılan faktoring ve katılım bankaları 
ile kalkınma ve yatırım bankalarınca 
yapılan finansal kiralama işlemleri 
için de bu yasa kuralları uygulanır.

Yasanın Faaliyet Esasları ve 
Yükümlülükleri nelerdir?
(1)Şirketler faaliyetlerini bu Yasa, 
bu Yasa ile ilgili diğer mevzuat ve 
Merkez Bankası tarafından alınan 
kararlara uygun olarak yürütmek 
zorundadırlar. 

(2) Finansal kiralama işi ile ilgili faaliyet 
izni alan şirket, finansal kiralama 

“Finansal Kiralama 
Yasası” yürürlükte 

İş dünyasının dört gözle beklediği “Leasing Yasası” (Finansal Kiralama 
Yasası) nihayet Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edildi. Özel sektör yatırım-
larına oldukça avantajlı bir ‘yatırım finansmanı modeli’ olan leasingin 
KKTC ekonomisini hareketlendirmesi bekleniyor.
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dışında faaliyette bulunamaz. Şirketin unvanında, finansal kiralama 
yaptığını gösteren “finansal kiralama” veya “leasing” ibarelerinden 
biri yer almak zorundadır.
(3) Faktoring işi ile ilgili faaliyet izni alan irket, faktoring işinden 
başka bir faaliyette bulunamaz. Şirketin unvanında “faktoring” veya 
“factoring” ibaresi yer almak zorundadır. 
(4) Finansman işi ile ilgili faaliyet izni alan şirket, mal ve hizmet 
temini için finansman sağlanması dışında faaliyette bulunamaz. 
Şirketin unvanında “finansman” ibaresi yer almak zorundadır. 
(5) Merkez Bankası, şirketlerin ana faaliyet konuları kapsamındaki 
faaliyet konularım belirlemeye, bunları izne tabi tutmaya veya 
sınırlandırmaya yetkilidir.

Finansal kiralama sözleşmesi ne demektir?
Finansal kiralama sözleşmesi, kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi 
üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya 
başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş 
bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere 
kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir.  
Sözleşmeye her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanlar yanında diğer 
taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Bilgisayar yazılımlarının 
çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikri ve sınai 

haklar bu sözleşmeye konu olamaz. Bütünleyici parça veya eklenti 
niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına 
finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.

Faktöring sözleşmesi nedir?
Faktoring sözleşmesi, mal veya hizmet satışından doğmuş fatura 
ile tevsik edilen alacaklar ile Merkez Bankası tarafından belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet 
satışına bağlı doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenme 
ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlama 
amacıyla, faktoring şirketi ve alacağını satan arasında yapılan 
sözleşmedir. Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallardan kaynaklanan 
alacaklar konu olabilir.

Finansman sözleşmesi nedir?
Finansman sözleşmesi, mal veya hizmet alımının, malı veya 
hizmeti satın alan kişi adına mal veya hizmetin teslim veya temini 
ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması yoluyla finansman 
şirketi tarafından kredilendirilmesini öngören sözleşmedir. Kredi 
geri ödemeleri, ilgili mal veya hizmet karşılığında, kredilendirilen 
kişi tarafından finansman şirketine yapılır. (2) Sözleşmeye taşınır ve 
taşınmaz mallar konu olabilir.

• Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde geliştirilen 
ve ziyaretçilerin dijital ortamda kayıt altına alındığı “Covid-19 
Ziyaretçi Kayıt Sistemi” hayata geçirildi. Sisteme göre ziyaretçi 
kayıtları, kalem veya kâğıda ihtiyaç duyulmadan, temassız olarak 
ve kolaylıkla tutulabiliyor. 
  
•Harun Maden: “Teknolojiyi kullanarak 
halkımızın sağlığını korumayı amaçlıyoruz.” 
  
Hayatımızı ve yaşam şekillerimizi 
değiştirmemize neden olan Covid-19 salgını 
için ülkemizde de farklı alanlarda tedbirler 
alınmaya devam ediliyor. Kişilerin, kurumların 
ve iş yerlerinin kendi aldığı tedbirlerin yanı sıra 
Bakanlar Kurulu tarafından uygulanması zorunlu 
olan tedbirler de mevcut. Bazı hijyen kuralları yanında ziyaretçi 
ve müşteri bilgilerinin kaydının tutulması ve herhangi bir 
durumda Sağlık Bakanlığına iletilmesi de Bakanlar Kurulu 
kararıyla zorunlu bir uygulama. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 
ile Kuzey Kıbrıs Turkcell, ziyaretçi kayıtlarının daha hijyenik ve 
kolay tutulabilmesine olanak sağlayacak çok özel ve yeni bir 
uygulama için iş birliği gerçekleştirdi. Covid-19 Ziyaretçi Kayıt 
Sistemi adı verilen uygulama ile iş yerleri ve ofislere girişler 
sırasında Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu hale getirilen 
ziyaretçi kaydı alma işlemi kâğıt, kalem kullanımına gerek 
olmaksızın dijital ortamda ve kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Aynı 
zamanda Covid-19 salgınında ihtiyaç duyulan temas takibi için 
tüm iş yerleri ve ofislerden toplanacak kâğıtların incelenmesine 
nazaran, ziyaretçi kayıtlarının dijital ortamda tutulması büyük 
avantaj sağlıyor.   
Hem iş yerlerinin hem de vatandaşın işi kolaylaşıyor 
Covid-19 Ziyaretçi Kayıt Sistemi, her iş yerine özel olarak verilen 
ve kapı girişlerine yerleştirilen QR kod ile çalışıyor. Uygulamaya 
göre vatandaş herhangi bir iş yerine girerken telefonunun 
kamerasını QR koda okutarak veya herhangi bir QR kod 
okutma uygulaması kullanarak tek tıkla onay veriyor. Sistemin 

çalışabilmesi için sadece ilk girişte ve bir kereye mahsus kişisel 
veri girişlerinin yapılması uygulamanın sürekli aynı bilgilerle 
çalışması için yeterli oluyor. İş yerleri sisteme girebilmek için ilk 
kayıt sırasında https://kktcll.co/CovidKayit linkini ve kayıt sonrası 
girişlerini yaparak QR kodlarını çıkartabilmeleri için https://

kktcll.co/CovidGiris linkini kullanabiliyor. Vatandaşlarımız 
için temassız olma özelliği ile hijyen ve sağlık açısından 

büyük öneme sahip olan uygulama, aynı zamanda 
hem iş yerlerinin, hem de kişilerin işini büyük ölçüde 
kolaylaştırıyor. Kişisel Verileri Koruma Yasası (KVKY) 
uyarınca kaydı tutulan kişilerin verileri ilgili iş yeri ve 
Sağlık Bakanlığı dışında üçüncü bir şahısla paylaşılmıyor. 

  
 Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden: 

“Teknolojiyi kullanarak halkımızın sağlığını korumayı 
amaçlıyoruz.”
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden iş birliğine 
ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin lider teknoloji şirketi olarak 
mevcut teknolojik imkanları ile sağlık alanında bir projeye daha 
imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Müdür 
Harun Maden, dünyaya göre ülkemizde çok başarılı sonuçlar 
elde edilen Covid-19 salgını süresince Sağlık Bakanlığı ile yakın 
temas içinde olduklarını ve başarılı projelere imza attıklarını 
aktardı. Tüm teknolojik imkânlarını seferber ederek halkımızın 
sağlığını korumaya yardımcı olmak, hayatı kolaylaştırmak 
amacında olduklarını vurgulayan Maden, Covid-19 Ziyaretçi 
Kayıt Sistemi’nin kurum, kuruluş ve iş yerlerinin yanı sıra 
ihtiyaç duyulması durumunda temas takibi açısından da 
kolaylık sağlayacak önemli bir proje olduğunun da altını çizdi. 
Harun Maden, dijital dönüşümde öncü olduklarını ve yıllardır 
dijitalleşmenin önemine vurgu yaptıklarını, yaşanan bu pandemi 
sürecinde ise bunun öneminin yoğun şekilde hissedildiğini 
belirtti. Ülkemize ve halkımıza fayda sağlayacak bu tarz 
projelerde her zaman yer alacaklarına vurgu yapan Maden, Sağlık 
Bakanlığına iş birliği için teşekkürlerini sundu.

Covid-19 Ziyaretçi Kayıt sistemi” devreye alındı
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Karavelioğlu: “Para birimi değişti diye istikrarlı bir 
yapıya kavuşamazsınız”

ALBANK Genel Müdürü Dr. Ahmet Karavelioğlu, Türk Lirası’nın 
yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinin KKTC ekonomisine 
olan etkilerini değerlendirdi, “para birimini değiştirmekle” istikrarlı bir 
yapıya kavuşamayacağımızın altını çizerken, KKTC parası basmanın 
gerekli koşulunun ise “güven sağlamak” olduğunu belirtti. ALBANK 
Genel Müdürü Karavelioğlu, ve kıbrıs’ın sorularına şu yanıtları verdi:

Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi KKTC 
Piyasasını nasıl etkiliyor?
2019 yılsonu verilerine göre GSYH’sinin üçte biri oranında dış ticaret 
açığı veren bir ekonomi için elbette kurdaki değer kaybının olumsuz 
etkileri olacaktır. Pandemi şartlarında en büyük döviz kaynağı olan 
turizm ve yükseköğretim sektörlerinin içinde bulundukları koşullar 
göz önünde bulundurulduğunda durum ciddiyetini artırmaktadır. 
Bu etki, akademik olarak ifade edilebilir ve ölçülebilir olmanın 
ötesinde günlük yaşantımızda ticaret erbabı tarafından da, hane 
halkı tarafından da bizzat hissedilebilmektedir. 
Zira yabancı para kredilerimiz var ve bunların cari bakiyeleri kurla 

birlikte artıyor. Bankacılık terminolojisinde (hatta bizzat KKTC 
Bankacılık Yasasında) kredi “risk” demektir. Normal koşullar altında 
risk oluşması için önce aksiyon almanız gerekir. 
Oysa ülke ve piyasa koşullarında hiçbir şey yapmasanız bile riskiniz 
artıyor. 
Bizim banka olarak açık pozisyonumuz yok; döviz varlığımız 
yükümlülüğümüze denk, ancak riskimiz artıyor. Neden? 
Ekonomimizin diğer paydaşları ithalatçılar, ihracatçılar, toptancılar, 
turizmciler, üniversiteler, gerçek ve tüzel kişiler yani müşterilerimiz 
doğrudan veya dolaylı olarak bu riski fazlasıyla taşıyorlar.
Zira ülke gerçekleri gereği enerjiden özel tüketime kadar her alanda 
dışa bağımlı bir ekonomimiz var. 
Döviz yükümlülüğü alacağından fazla olanlar taşıdıkları riskleri 
iktisadi olarak temasta oldukları her ekonomik birime aktırıyorlar. 
Dolayısıyla kur arttığı zaman ülke ekonomisi genelinde temerrüt 
olasılığı artıyor, tedarik sıkıntısı yaşama olasılığı artıyor, geleceğe 
dair projeksiyonların başarı olasılığı azalıyor. 
Piyasasının kur krizlerinden korunması için KKTC’nin Euro 

kullanımına geçmesi mümkün mü?
Bu konunun iktisadi açıdan değerlendirilebilecek bir konu olduğunu 
düşünmüyorum. Zira bu zaviyeden bakıldığında “ben başka bir 
ülkenin para birimine geçmek istiyorum” demekle geçemezsiniz. 
Merkez Bankalarının en önemli vasıflarından biri “son borç veren 
(lender of last resort)” olmalarıdır. Böyle bir fon kaynağının (merkez 
bankasının) güvencesine sahip olmazsanız, başka bir ülkenin/
birliğin para birimine geçerek fiyat istikrarı sağlamak bir yana 
likidite idame ettirmek bile mümkün değildir. Yoksa ülkemizin 
sınırlı döviz kaynakları ortadayken dövize dayalı bir kur rejimi 
süründürülebilmesi hayalcilik olur. 
Para bir araçtır. Eğer sağlıklı bir makroekonomik altyapıya sahip 
değilseniz yalnızca para birimi değişti diye ekonomik istikrara 
kavuşamazsınız.  Üstelik bizim gibi borç döndürme kapasitesi düşük 
ülkelerin enflasyon yaratacak güçleri de olmazsa reel borç katlanarak 
artar ve Yunanistan, İrlanda, İspanya ve Güney Kıbrıs’takilere benzer 
şekilde devlet borçları ve işsizlik gibi yapısal sorunlar ortaya çıkar. 
Zaten bu yüzden AB üyesi olmanın kriterleri yüksekken, AB Para 
Birliği üyesi olmanın kriterleri daha da yüksektir. Bu manada bizim 
hedefimiz, kolaycılığa kaçarak para birimini değiştirmek yerine söz 
konusu kriterleri sağlamak olmalıdır 

KKTC’nin kendi para birimini oluşturması için hangi koşulların 
yerine gelmesi gerekir?
Tabii aslında bu sorunun cevabı basit ve yine bir miktar siyasetin 
alanına giriyor. Ancak Nobel ödüllü iktisatçı Robert Mundell’in 
tanımıyla, yani en azından bir iktisatçı tanımıyla, soruyu şöyle 
cevaplayabiliriz: “para basmak suretiyle bir para birimine sahip 
olmak, tam bağımsızlığa ve hükümranlık hakkına sahip ülkelerin 
hakkıdır.
Bir ülkenin bu hakkı kullanabilmesi için de para birimini belirlemesi, 
basması ve bunu yurtiçinde ve dışında herkese kabul ettirebilmesi 
gerekir”. Yine de kabul edilebilirlik noktasında eskisi gibi ağır kriterler 
olmadığını söyleyebiliriz. 
Örneğin, paranın değerinin “altın”a veya başka bir değerli varlığa 
dayandırmak zorunda değilsiniz. Hatta bitcoin başta olmak üzere 
kripto paraların domine ettiği küresel finansal piyasalarda, merkez 
bankalarınca bile desteklenmeyen 1000’in üzerinde kripto para 
mevcut. 
Bugün birçok şirketin 
hatta belediyenin 
bile kendi altcoinini 
üreterek uluslararası 
borsalarda işleme 
soktuğunu görüyoruz. 
Bunların tedavüle çıkıp 
da kullanılması için 
gerekli koşul neyse 
KKTC’nin kendi para 
birimini oluşturması için 
gerekli koşul da odur 
diye düşünüyorum: 
yurtiçinde ve dışında 
insanların bu para 
birimine güvenmesi 
ve bu para birimiyle 
tasarruf, yatırım, 
alışveriş ve ticaret 
yapmayı kabul etmeleri. 

Merkez Bankalarının en önemli 
vasıflarından biri “son borç 
veren (lender of last resort)” 
olmalarıdır. Böyle bir fon 
kaynağının (merkez bankasının) 
güvencesine sahip olmazsanız, 
başka bir ülkenin/birliğin para 
birimine geçerek fiyat istikrarı 
sağlamak bir yana likidite 
idame ettirmek bile mümkün 
değildir.Yoksa ülkemizin sınırlı 
döviz kaynakları ortadayken 
dövize dayalı bir kur rejimi 
süründürülebilmesi hayalcilik 
olur. 

‘‘

‘‘

Bankacılık açısından konuşmak gerekirse, TL değer 
kaybettikçe bankaların bilançolarının büyüdüğünü görüyoruz. 
Hiçbir şey yapmasak, 1 lira ilave kredi kullandırmasak bile 
kredi portföyümüz büyüyor.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası üye firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla 
ilgili firma temsilcilerinin katılımı ile komite toplantılarını gerçekleştiriyor. Toplantılar oda üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken komite 
toplantılarının da sektörel bazda devam edeceği duyuruldu.

sektörel Komite toplantıları başladı 

Çevre, Hurdacılık ve Geri Dönüşüm Komitesi

Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Komitesi

Konaklama, Yolcu Taşımacılığı ve Seyahat Acenteleri Komitesi Süpermarket temsilcileri Komitesi

Gayrımenkül Sektör  Komitesi Tarım Sektör  Komitesi

Kişisel Bakım ve Kozmetik Komitesi

Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Komitesi
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasası’nı 
değerlendirir misiniz?  
Gerek yasa tahtında yer almadan, gerekse merkez bankasının 
kontrolü ve denetiminde olmadan, yetkisiz bir şekilde para alışverişi 
yapan kişiye “tefeci” denir. Tefeci,  finansçı veya finansman 
şirketleri yasası tahtında kurulmuş bir şirketi olmadan, Merkez 
Bankası denetimi gerçekleşmeden gidip herhangi bir kişiden yüksek 
meblağdan para alıp, daha yüksek bir faiz karşılığında başkasına 
satar. 

Tefeciliğin, tüketici menfaatlerinin çiğnendiği 
ve kendisinin hiçbir güvenceye dayanmayan bir 
borç ilişkisine girmesi nedeniyle aleyhine bir 
faaliyet olduğuna inanıyoruz. İkincisi tefeciliğin, 
kontrolsüz ve denetimsiz olması sebebiyle, suç 
gelirlerinin aklanmasına yönelik teşvik, alan 
veya katkısı olduğunu düşünüyoruz. Üçüncüsü 
de ülkeyi genel olarak itibarsızlaştırmakta ve 
finansman şirketlerinin güvenini sarsmaktadır.  

Tefeciliği önlemek için bu reform yasası diye nitelendirdiğimiz 
Finansman Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasası’na bu 
tefeciliği yasaklamasını da entegre etmeye karar verdik. 
Tefeciliği de yasaklarken bunun bir günde ortadan kalkmasını 
düşünmedik. Muhakkak ki bir geçiş süreci olacağını düşündük. 
Çünkü tefeciliği yapan insan ve/veya şirketlerin kasalarında 
sözleşmeler var. Ayrıca henüz tarihi gelmeyen vadeli çekler de var. 
Onların sekteye uğramaması için yasada bir geçiş süreci tanıdık. 
Dedik ki: Eğer finansman işini yapmaya devam etmek istiyorsanız, 

öncellikle yasaya adapte olacaksınız. Yasanın getirdiği koşullara 
uyum sağlayacaksınız. Aynı zamanda bir geçiş süreci tanıdık ve 
kasada olan çekleri tahsil etmesini sağladık. 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasası’na 
referans faiz oranını da ekledik
Referans Faizi: Merkez Bankası’nın açıkladığı ve tavsiye edilen faiz 
oranı demektir. Bunu entegre etmemizin nedeni de, hiçbir zaman, 
hiçbir banka veya hiçbir finans kurumu referans faizi uygulamak 
zorunda değildir. Ancak tüketici, bir finans kurumundan kredi 
alacağı zaman referans faizinin bilinciyle gitmelidir. Eğer karşınızdaki 
finans kurumu, size kendi menfaatini koruyan fahiş bir talepte 
bulunursa, siz tüketici olarak bilgi sahibi olursunuz. Bu sayede siz 
finans kurumuna, referans faizinin ne kadar olduğunu sorar ve daha 
fazlasını alamayacağını söyleyebilirsiniz. Kısaca ülkemizde referans 
faizi vardır ve uygulanıyor. 

Ülkemizde faaliyet gösteren 4-5 finansman şirketi var
Bu şirketlerle de görüştük ve onların da katkılarını aldık. Ve şöyle 
açıkladık: Faaliyetlerinize bu yasa tahtında devam edebileceksiniz. 
Mevcut sözleşmelerin hitap tarihine kadar veya 2 yıl şeklinde  
olacağını bildirdik. Şirketler bu süre içerisinde yasaya adapte 
olacaktır. 

Bu yasada 2 tane başka önemli alan vardır
Bu alanlar ülkemizde yeni olacaktır. Önce şunu ifade etmek 
istiyorum: Kıbrıs sorunu devam ederken ve adanın kuzeyi 
dünyadan kopmuş, dünyaya erişimi olmayan, tanınmayan bir ülke 
konumundayken; Kuzey Kıbrıs’ta yatırım yapan veya iş yapan 
özel sektör kurumlarının en büyük engeli finansmana erişilebilirlik 
ve yüksek maliyetli finansmandır. Çünkü Euro bölgesinde olan 
yatırımcılar, bilindiği üzere %1,5 uzun vadeli yatırımlı kredi alabilirler. 
Kuzey Kıbrıs’ta bir yatırımcı bugün %5,5 oranın da alabilir. Pandemi 

“Para piyasasını disipline sokmaya çalışıyoruz”
KTTO eski başkanı, CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Yasası’nı değerlendirdi.
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Bir ülkede Merkez 
Bankası’nın 
veya finansman 
yasalarının 
dışında, finansman 
faaliyetleri yapmak 
veya sürdürmek, 
o ülkede boşluk 
olduğunu ve paralel 
bir faaliyet varlığını 
ifade etmektedir.  
Bu eksilik ise, 
ülkeye karşı 
güven duygularını 
zedeleyen ve ülkeyi 
itibarsızlaştıran bir 
durumdur. 
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sürecinden önce %8 olan bu kredi imkanları, pandemi sürecinde 
faizlerin düşürülmesi vesilesiyle bugün %5,5’a indi. Bütün dünya 
%1,5’dan alırken, biz %8’den alıyorduk. Bunun en büyük sebebi 
ise, siyasi konumumuzdur. 

En büyük sorun finansmana erişim ve yüksek maliyetli finansman 
faizleridir
Bu da bizim alternatif finansman aracına ihtiyacımızın olduğunu 
anlatır. 
Bu yasayla “Finansal Kiralama ve Faktoring” diye 2 ayrı seçenek 
getirdik. Finansal Kiralama, “Leasing” dediğimiz finansman aracıdır. 
Örneğin bir gıda şirketinin 100 adet dağıtım ara filosuna ihtiyacı 
vardır. 
Şu anda böyle bir filoyu oluşturmak için gidip araç satın almanız 
gerekmektedir. Bunun için sermayenizden veya bankadan kredi 
alarak veya  ikisini bir araya getirerek ödersiniz. 
Bu durumda sermayenizi ölü bir yatırıma harcamış olursunuz. 
Halbuki sermayenizi ticaretini yaptığınız ticari emtiaya 
harcayabilirdiniz. 
İşiniz gıda ise eğer, buraya ödeyeceğiniz sermayenizi; işinizi 
güçlendirmeye, stoğunuzu güçlendirmeye, işinizin hacmini 
büyütmeye kullanabilirdiniz. 
Fakat onu yapmak yerine, elzem ihtiyacınız olan 100 adetlik araç 
filosunu aldınız. 
Bu araçlarında değeri kullandığın her gün için düşüyor. Bunu yapmak 
yerine Leasing (Finansal Kiralama) yöntemiyle, finansman aracıyla; 
o araçları satın almıyor, uzun vadeli kiralıyorsunuz. Dünyanın her 
yerinde uygulanan, kullanılan, en yaygın ve en popüler finansman 
şeklidir. 

Faktoring ise, örneğin bir kişi mal veya hizmet 
satın aldı. Satın aldığı ürünün fiyatı 10,000 
dolardır. Kişi bu meblağı cebinden veya 
bankadan yüksek faiz oranlarıyla kredi çekip 
ödemek istemiyor. Çünkü kişini geliri düzenli 
değildir. 
Geliri dönemsel değişikliği olan bu kişi, gider o 
ürünü satılan yerden satın alır. Satın alan kişi, 
bu ürünün faturasını alıp faktoring şirketine 
gider. Faktoring şirketine giden bu kişi, aldığı 
ürünün bilgilerini ve ürünün fişini faktoring 
şirketine gösterir. Ürünü satın alan kişi, ürünün 
borcunu faktoringe devreder. 
Faktoring şirketi, kişinin borcunu devralır ve 
hemen akabinde gidip, kişinin borcu olduğu 
yere borcunun tamamını öder. Kişi o andan 
itibaren artık faktoring şirketine borçludur. 
Dolayısıyla faktoring şirketi, nakit kredi 
vermiyor. Kişiye, satın aldığı ürünün fatura 
karşılığı bir finansman sağlıyor. Buna 
“Faktoring” denilir. Tefecilikten de farkı budur. 
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COVID-19’ın yarattığı etki, dünya genelinde ekonomiler üzerinde 
benzeri görülmemiş bir baskı oluşturmaktadır. Pandemi, gelişmiş 
ekonomilerin, gelişmekte olan pazarların ve gelişmekte olan 
ekonomilerin büyük çoğunluğunda milyonlarca insanı yoksulluğa 
iten daralmalara neden olacaktır .Dünya araştırmalarına göre, 
küresel ekonominin 2020’de yaklaşık yüzde 5,2 oranında küçülmesi 
beklenmektedir. Bu, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin küresel 
durgunluktur. 
Bununla birlikte, Kıbrıslı Türk ekonomisinin ana ticaret ortakları olan 
Türkiye, AB ve  Orta Doğu ülkeleri ile Birleşik Krallığın  son yıllardaki 
en sert ekonomik durgunluğu yaşamaları beklenmektedir (bkz. Şekil 
1). 

Şekil 1: COVID-19, dünya çapında en keskin ekonomik durgunluğa 
neden olacaktır. 
 
2020 yılında Kıbrıs Türk ekonomisine yön veren turizm ve 
yükseköğretim sektörlerinde keskin bir düşüşün yaşaması 
beklenmektedir. COVID-19’un ekonomi üzerindeki etkisi şiddetli 
olacaktır. 2020’de GSYH’de çift haneli bir daralma yaşama olasılığı 
yüksektir. Ekonominin yaklaşık yarısını turizm ve eğitim sektörleri 
oluşturmaktadır. Genel hizmet sektörü ise ekonominin yaklaşık 
yüzde 75’ini oluşturmaktadır. Son 2 yılda halihazırda bir düşüş 
yaşayan turizm sektörünün durumu koronavirüs  ile daha da 
kötüleşmektedir. Ekonominin kapanması, seyahat kısıtlamaları ve 
pandeminin dünya çapında yayılması nedeniyle, adanın kuzeyini 
ziyaret eden turist sayısında, geceleme sayılarında ve Yeşil Hattan 
geçiş sayılarındaki büyük düşüşler sebebiyle geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla, 2020’nin ilk yarısında turist sayısında %50’den 
fazla azalma yaşanmıştır (bkz. Şekil 2) Ayrıca, yabancı öğrencilerin 
yaklaşık yüzde 45’i ilk çeyrekte adadan ayrılmışlardır. Bu durumun, 
dış talep, gayrimenkul ve iç tüketim gibi farklı sektörleri ciddi şekilde 
etkilemesi muhtemeldir. Dolayısı ile 2020 yılı GSYH büyüme 
tahminlerinin beklenenden daha düşük olma olasılığı yüksektir.

Şekil 2: COVID-19 turizm sektöründe benzeri görülmemiş bir 
baskıya neden olmaktadır
Kaynak: Turizm Planlama Dairesi

Krizin etkisini hafifletmeye yönelik olarak açıklanan Ekonomik 
Tedbirler paketlerindeki yaklaşımlarda dünyanın geri kalanındaki 
uygulamalar yakın  pek farklı olmamıştır. Ancak, hızlı bir ekonomik 
toparlanmayı desteklemek ve daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve 
dirençli bir ekonominin temelini atmak amacıyla, konjonktür karşıtı 
müdahaleyi bütünleyecek çabalara ihtiyaç vardır. Her ne kadar 
böylesi derin ve yayılmaya devam eden bir ekonomik krizden sonra 
kamu kaynakları tarafından sağlayacağı ilave bir oksijen kaynağı 
olmadan sağlam bir toparlanmayı öngörmek zor olsa da, dünya 
çapında birçok ekonominin bir yandan mali tedbirler getirirken, öte 
yandan, hızlı bir ekonomik toparlanma ve uzun vadeli sürdürülebilir 
büyüme elde etmek amacıyla, aldıkları mali tedbirleri yapısal 
zorlukları ve kurumsal zayıflıkları ele almaya yönelik tamamlayıcı 
nitelikteki eylemlerle desteklediklerini dikkate almak önemlidir. 
Bu tamamlayıcı nitelikteki çabalar, özel sektörün dinamizmini 
kısıtlayan düzenleyici darboğazlara öncelikli olarak odaklanmaktadır. 
Hazırlanan İş Yapma Kolaylığı raporunda  değerlendirilen 191 ülke 
arasında Kıbrıs Türk ekonomisinin 165. sırada olması, bu alanın çok 
önemli bir gelişme potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Zira kişi 
başına düşen GSYH’si ile dünyada 58. sırada olduğundan bu durum 
şaşırtıcıdır. Karşılaştırma yapmak adına, Kıbrıs Cumhuriyeti 2020 İş 
Yapma Kolaylığı raporunda 54. sırada yer almıştır. Dolayısıyla, Kıbrıs 
Türk yönetiminin önünde, gerekli reformların hayata geçirilmesi 
halinde ciddi seviyede verimlilik sağlayabilecek ve rekabet gücünü 
artırabilecek oldukça önemli bir fırsat yatmaktadır. Geçtiğimiz 
haftalarda, KKTC’deki  Ekonomik Örgütlerin, AB ve Dünya 
Bankası ve ortak bir çalışma ve işbirliği içerisinde “Güçlü Sosyo-
Ekonomik Gelişim ve Dayanıklılık Oluşturmak için 150 Günlük Plan 
(Boost-150)” oluşturmuştur. KTTO’nun da katkı koyduğu bu plan, 
bir yandan önümüzdeki 150 gün içinde hayata geçirilmesi mümkün 
olan ve kısa vadede ekonomiyi krizden çıkarabilecek faaliyetlerin 
yol haritasını sunacak, öte yandan Kıbrıslı Rumlar ile aradaki 
farkın önemli seviyede azalmasına katkıda bulunacak birtakım acil 
reformların hayata geçirilmesine yardımcı olacaktır.

CoVıD-19'un dünya genelinde ekonomiler üzerinde 
yaratığı etki

Karşılaştırma yapmak adına, Kıbrıs Cumhuriyeti 2020 İş Yapma Kolaylığı raporunda (Doing Business in the Turkish Cypriot 
Economy, 2019) 54. sırada yer almıştır. Dolayısıyla, Kıbrıs Türk yönetiminin önünde, gerekli reformların hayata geçirilmesi 
halinde ciddi seviyede verimlilik sağlayabilecek ve rekabet gücünü artırabilecek oldukça önemli bir fırsat yatmaktadır.  
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KKTC ekonomisi fena daraldı. DPÖ, GsYH tahminini
‘eksi %11.04’ olarak yeniledi

Devlet Planlama Örgütü, Temmuz 2020’yi kapsayan ‘Pandemi 
Ara Dönem 4. Çalışma Raporu’nda, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) ile ilgili 2020 yılı tahminini -%11.04 olarak açıkladı. Aynı 
çalışmada, Mart-Haziran arasında yerel gelirlerde 82.1 milyon 
dolarlık gerileme olduğu da ortaya konuldu.
Belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa 
değerindeki ekonomik ölçüsü olarak da bilinen GSYH, DPÖ 
tahminlerinde Nisan’da iyi senaryoda -%7.1, kötü senaryoda 
-%15.8; Haziran’da iyi senaryoda -%6.9, kötü senaryoda -%15.1 
olarak gösterilmişti.
Temmuz 2020 raporunda iyi senaryo ve kötü senaryo ayrımına 
gidilmezken, kullanılan veriler ışığında yapıldığı belirtilen çalışmada 
ortaya çıkan sonuç; Haziran’daki iyi senaryodan 4.14 puan daha 
yüksek, aynı aydaki kötü senaryodan ise 4.06 puan daha düşük 
oldu.

TEK SENARYO KULLANILDI
Raporda, koronavirüs salgının etkilerini ölçmek için özellikle 
ekonomi üzerindeki değişimlere ait verilere ulaşmada yaşanan 
zorluklar nedeniyle daha önceki aylarda iki farklı senaryo 
kullanmanın uygun olacağına karar verildiğine işaret edilerek, 
sınırların ve ekonominin büyük oranda açılması sonrasında 
modellemede 6 aylık senaryo ve 3 aylık senaryolar yerine, tek 
senaryo kullanılacağı belirtildi.
Bu bilgi doğrultusunda oluşturulan tabloda GSYH tahmini için 
kullanılan veriler ve varsayımlar şöyle:
– Elektrik tüketimi %12.5 düşecek
-İthalat reel olarak %30 azalacak
– Ülke nüfusu 2020 KKTC istatistik kurumu projeksiyonundan 
%4 aşağıda olacak.

– Bu varsayımlara göre GSYH reel olarak %11.04 azalacak.
– Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ayrıca, 
(önümüzdeki birkaç yıl için) 424,9 milyon dolarlık küçülme 
bekleniyor.

GELİRLER DoLARDA ÇAKıLDı, TL’DE 
uÇTu
DPÖ’nün raporuna göre, Mart-Haziran arasındaki 
dört aylık dönemde yerel gelirler son üç yılın 
ortalamasına kıyasla  ABD Doları cinsinden 82.1 
milyon azalırken, Türk Lirası cinsinden 265.3 
milyon arttı.
Raporda bu konuda yer alan ifadeler şöyle:
“KKTC Maliye Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 
son üç yılın (2017-2019) ortalama yerel gelirleri 
dikkate alındığında Amerikan Doları cinsinden 
2020 yılında Mart-Haziran arası 82.1 milyon dolar 
gelir kaybı yaşandığı söylenebilir. Bunun yanında 
TL cinsinden söz konusu rakamlara bakıldığında 
Mart-Haziran arası 265.3 milyon TL gelir artışı 
elde edilmiştir.”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2016 yılından bu yana Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Efsun Kaşif Salel , Ekonomi 
Gazetesi’nin sorularını yanıtladı

Pandemi sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  çok 
büyük yükler bindi. Bakanlık pandemide neler yaptı?

Pandemi sürecinde sıkıntılı durumda bulunan ve çalışmalarına hiç 
ara vermeden, normal mesai saatleri üzerinde çalışmak durumda 
kalan Bakanlıklardan birinin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı olduğu doğrudur. 
Pandemi sürecinde alınan tüm kararlar ve kapatma süreci doğrudan 
çalışma hayatını etkilediğinden Bakanlar Kurulu 13 Martta aldığı 
kararalarla ülkedeki birçok insana evinde kalmak zorunluluğu 
getirilirken, bizler bu tarihten itibaren aktif olarak çalışma yaşamını 
nasıl ayakta tutarız, zaraları nasıl en aza indiririz, işletmelerin 
devamlılığını nasıl sağlarız diyerek birçok yasal düzenleme yaptık. 
Bu süreçte yapılan tüm çalışmalarda ve yasa değişikliklerinde  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının esas hedefi pandemi 
sürecinde olumsuz yönde etkilenen ve olağan işleyişi bir süreliğine 
duran ülkemiz ekonomisinde, işyerlerinin devamlılığının  ve 
istihdamda sürekliliğin sağlanması olmuştur. 

Mart ayının sonunda ilk yapılan yasal mevzuat değişikliklerinden 
biri Bakanlar kurulu kararı ile faaliyetine ara verilen işletmelerin 
çalışanlarına ve küçük esnaf olarak nitelendirebileceğimiz 
işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara 
istihdam destek ödemesi yapılmıştır.  
Nisan ve Mayıs ayları için yaklaşık 100 milyon Türk Lirası ödeme 
yapılarak çalışma hayatında sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya 
çalışılmıştır. 
Bunu ben önemsiyorum çünkü bu süreçte devlet dairelerinin 
kapalı olması yanında hemen hemen tüm bankalar da bir çok 
şubesini kapatmış, çalışma saatlerini kısıtlmış, belli bölgelerde tek 
şube olarak hizmet vermekteydi ve bizler bu şartlar altında destek 
ödemelerini yapmaya çalıştık.

Bunun yanında ihtiyat sandığı iştirakçisi çalışanlara ihtiyat sandığı 
birikimlerinden süreli ve kısmi ödeme yapılması imkanı sağlanmıştır. 

Bu kapsamda Mayıs 2020- Eylül 2020  ayları süresinde ihtiyat 
sandığı dairesinde birikimi bulunan iştirakçilere her ay 2000 TL ye 
kadar ödeme alma şansı tanınmıştır. 
Ülkemizin  içinde bulunduğu ekonomik şartlar düzelinceye ve 
faaliyetlerine ara verilen işletmerin tekrardan faaliyete başlamasına 
kadar Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında ülkemizde 
bulunan çalışanların işverenleri ile iş ilişkilerinin devam etmesinin 
sağlanması amacıyla işverenlerin Yabancı çalışanları için verecekleri 
duruşlar çeşitli haller saklı tutularak 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
durdurulmuştur.

Ayrıca, ülkemizde çalışma yaşamında yer alan yabancı 
personellerden isteyenlerin ülkelerine dönebilmelerine olanak 
sağlamak amacıyla, çalışma izin merkezinde bekleyen yaklaşık 
5000 izin işlemi bir günde  tamamlanarak, bu kişilerin ülkelerine 
çıkışı sağlanmıştır. 

Sosyal Hizmetler Dairemiz tarafından covid döneminde işini 
kaybetmiş, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve gündelik 
çalışma ile yaşamını  idame ettiren vatandaşlarımıza yönelik olarak 
iki ay süre ile evli olan kişilere 1,200 TL, bekar olan kişilere ise 900 
TL olacak şekilde sosyal yardım sağlanmıştır. 

Şu anda yürürlükte olan çalışanın ve işverenlerin  faydalanabileceği 
neler var ? Bunları nasıl sıralayabilriz?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak güçlü ekonominin 
işçisine sahip çıkan işeverenlerle büyüdüğüne inanıyoruz. Bu 
amaçla, istihdamı soruyacak ve işyerlerinin devamlılığını sağlayacak 
teşviklerle işverenlerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. 
İşletmelerin Bakanlar kurulu tarafından faaliyetlerine başlamalarının 
ardından örgüt temsilcileri ile yapılan toplantılar neticesinde 
saptanan sorunların giderilmesi amacıyla Bakanlığımız Mart- Mayıs 
döneminde verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürmüştür.

Bu çerçevede, işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların istihdamda 

‘‘Ekonominin
işcisine sahip 

çıkan 
işverenlerle 
büyüdüğüne 
inanıyoruz’’
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İşbul aracılığı ile 
KKTC vatandaşı 
çalışan istihdam 
eden işverenlere 
18 ay boyunca 
sosyal güvenlik 
desteği ve 
çalışanına da 500 
TL ücret desteği 
gibi çeşitli teşvik 
programları 
uygulamaya 
konmuş 
durumdadır. 

‘‘

‘‘

kalmalarının sağlanması amacıyla 
•Sosyal sigorta primlerinin belirli bir oranı 
Temmuz 2020 – Haziran 2021 dönemi 
boyunca Devlet tarafından karşılanacak 
ve işverenlere çalışanları için prim desteği 
sağlanacaktır. 
•Turizm sektöründe çalışanlara  verilen 1500 
TL ücret desteği , Aralık 2020 sonuna kadar, 
toplu taşımaya verilecek destek Ağustos 
sonuna kadar devam edecektir. 

•Ekonomik açıdan büyük ölçüde etkilenen 
ve güç durumda bulunan küçk esnaf olarak 
nitelendirebileceğimiz kendi dahil en az 1 
en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya 
kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara 
işyerlerinin aftif olması koşuluyla Temmuz 
2020- Ekim 2020 ayları boyunc aylık 2000 
TL destek ödemesi yapılacaktır. Şu ana kadar 
5500 küçük işletme bu destek programına  
müracaat etmiştir. 

Tüm bu destekleri sağlarken Bakanlığımız 2020 
yılında istihdamın korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla öngördüğü ve uygulamaya  koyduğu 
projeleri de sürdürmeye devam etmektedir. 
Tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan 
pandemi süreci bize bilişim teknolojilerinin 

önemini göstermiştir. Küreselleşen dünyada 
teknolojik gelişmeler çerçevesinde Çalışma 
Bakanlıklarının da bilgi toplumuna ayak 
uydurarak fonksiyonlarını geliştirmesi büyük 
önem kazanmıştır. 

Biz bu amaçla Ocak ayında işveren ve 
işçinin  buluşmasını sağlayacak bir www.
isbul.gov.ct.tr adresli bir portal uygulamaya 
koymuştuk. Ancak pandeminin araya girmesi 
ile çalışmalara ara vermek zorunda kaldık. 
Yeni yayınlanan teşvik uygulamamız ile bu 
yöndeki çalışmalarımız hızla devam edecektir. 
İşbul aracılığı ile KKTC vatandaşı çalışan 
istihdam eden işverenlere 18 ay boyunca 
sosyal güvenlik desteği ve çalışanına da 500 
TL ücret desteği gibi çeşitli teşvik programları 
uygulamaya konmuş durumdadır.  

Peki bunların süresi nedir? Süreleri nasıl 
belirliyorsunuz?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
verdiği her desteğin bütçe olanakları 
çerçevesinde oluşturulmuş projeksiyonlara 
bağlı olarak belirlenmiş süreleri bulunmaktadır. 
Sektörlerin durumu ve bütçe olananakları 
gözetilerek bu teşvikler süreç içerisinde 
yenilenebilmektedir.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Yasa Tasarısı hakkında görüşlerini açıkladı

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı 
eski başkan Fikri Toros döneminde görüşülmeye başlanmış ve 
sizin döneminizde hayat bularak meclisten geçmiştir. Yasa ile 
ilgili görüşlerinizi aktarır mısınız?

Yasa tasarısı dediğiniz gibi 2017 yılından beri Ekonomi, Maliye, 
Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündemindendir. (Biliyorsunuz eski 
başkan şimdiki milletvekili Sayın Fikri Toros da komite üyeleirnden 
biridir) Odamız o dönemden bu yana yasanın takipçisi olmuş, 
komite toplantılarına katılmış ve tasarı ile alakalı görüşlerini 
sunmuştur. 2020 yılı içerisinde de aynı şekilde Odamız tasarının 
takipçisi olmuştur, komite toplantılarına katılım sağlanmış ve 
tasarıya öneriler geliştirmiştir. Finansal kiralama, faktoring ve 
finansman şirketleri yasası finansal sistemde bankalar dışında 
faaliyet gösteren finansal kiralama, factoring ve finansman 
şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük 
değişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri 
sözleşmelere, işlem sınırlarına, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, 
devir ve tasfiyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine 
ilişkin esas ve usulleri düzenleyecektir. Bu düzenleme küçük ada 
ekonomimiz için çok değerlidir. 

Sizce bu yasa ile birlikte iş insanlarımıza ne gibi avantajlar 
sağlayacaktır?
  
Ülkemizde ne yazık ki kayıt dışı ve yüksek faizlerle borç veren 
finansman şirketleri  vardır. Yasa ile birlikte finansman şirketleri KKTC 
Merkez Bankası denetim altına girecek ve halka uygulanan yüksek 
faiz oranlarını düşecektir. Finansman şirketlerin engellenmesi 
ve denetim altına alınmaması merdiven altı işletmelerin sayısını 
artıracaktı. Finansman şirketlerin varlığının engellenmesi yerine 
bunların denetim altına alınması önemli bir adımdır. Tefeciliğin 
tamamen ortadan kalkdırılması, Referans Faiz kavramının yasa ile 
hayata geçecek olması ve artık yüksek faiz  oranlarının kalkacak 
olması borçlular leyhine uygulamalar olacaktır. 
Ayrıca yasa ile beraber İhbar Hakkı’nın getirilmesi de söz konusudur. 
Bu uygulamaya göre sözleşme usulü ile gayrı yasal olmasına 
rağmen tefeciden borçlanan olur ise, Merkez Bankası’na şikayette 

bulunarak hem suçtan hem de sözleşmeden kurtulabilecektir.

Birçok iş insanı geçmişte çek yasağına girdi. Ve birçok iş insanı 
aynı zamanda karşılıksız çek yüzünden mağdur oldu. Bu yasa ile 
mağduriyetler ortadan kalkar mı?

Yasa sadece finansman şirketlerin suretiyle faaliyet gösteren 
finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş, 
faaliyet ve çalışma esasları ile şirketlerin sözleşmelerine ilişkin usul 
ve esaslarını belirler. Dolayısı ile içerisinde çek uygulaması ile bir 
düzenleme bulunmamaktadır.

Yasaya göre bankaların denetimini kim yapacak? Nasıl bir 
çalışma sürdürülecek?

Yasanın şirketler tarafından 
uygulanması, şirketlerin 
yaptıkları işlemler ile şirketlerin 
mali bünyesini etkileyen 
unsurlar ve maruz kaldıkları 
risklere ilişkin olarak gözetim 
ve denetim faaliyetleri 
Merkez Bankası tarafından 
yürütülecektir.

Yasanın eksiği gözlemlenirse 
sonradan ekleme yapılabilir 
mi?

Meclis’ten almış olduğumuz 
bilgiye göre yasa şu anda 
Genle Kurul’dan geçmiş ve 
Cumhurbaşkanı’na iletilmiştir. 
Cumhurbaşkanı’nın imzasının 
ardından yasallaşacaktır. 
Dolayısı ile yapılacak olan 
eklemeler ancak yasaya bağlı 
tüzükler olabilir. 

‘‘Yasanın
 takipçisi
 olduk’’

Bu yasa ile birlikte 
KKTC sınırları içerisinde 
bankaların sayısının 
artacağını düşünüyoruz? 
Sizce bu artış nüfusa göre 
doğru olur mu?
Yasanın 6. Maddesinde 
şirketlerin kuruluş koşulları 
anlatılmıştır. İlgili maddeye 
göre şirket sermayesinin, 
nakden her türlü muvazaadan 
ari olarak en az 10.000.000 
(on milyon) Türk Lirası 
olması koşulu vardır. 
Kurulacak olan şirketler bu 
madde gerekçelerini yerine 
getirmek durumundadır. 
Yani finansman şirketi 
kurmak aslında çok kolay 
olmayacaktır.
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Take Action, sahil 
temizliği yaptı

Take Action Ekibi, 9 Ağustos (Pazar ) günü 8. Sahil Temizliği etkinliği kapsamında Bedis ve Venüs Hotel yanındaki alanda Türk 
Bankası, Packsel LTD ve KTTO sponsorluğunda sahil temizliği düzenledi.
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Bi l iyor  musunuz?

sosyal sigorta Prim Desteği

22 Temmuz 2020 tarihli ve 141 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal 
Güvenlik Yasası ve Sosyal Sigortalar Yasası 
kapsamında sigortalı olanlara uygulanacak prim 
desteği hakkında yasa gücünde kararnamede 
değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Kararnamesi, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu düzenleme özetle aşağıdaki gibidir:
Destek Süresi: 12 ay (Temmuz 2020 – Haziran 
2021)

uygulama:
Sigortalı çalışanların Temmuz 2020 ayı için, işveren 
tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının 
%5’ini sigortalı çalışanın kazancından herhangi 
bir kesinti yapılmaksızın işveren tarafından 
ödenecektir.
Ağustos 2020 – Haziran 2021 ayları için ise 
çalışana ait prim tutarları, sigortalının prime esas 
kazanç tutarı üzerinden kesilip, ilgili ayı takip eden 
ayın 15’ine kadar ödenecektir.
Geri kalan miktar İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam 
Destek Merkezi tarafından ödenecektir.

Ön Koşul:
İş yeri sicil bazında tüm çalışanlarına ait tüm prim 
borçlarının ödenmiş olması veya Aralık 2019 
tarihinden önceki prim borcunu yapılandırmış ve 
bu yapılandırma kurallarına uyulmuş olması (Aralık 
2019 tarihine kadar tüm primlerini ödemiş olan 
işverenler bu kararnameden faydalanabilir.)
Ocak 2020 – Haziran 2020 aylarına ait prim 
borçlarını 1 Ekim 2020 – 30 Ocak 2021 tarihleri 
arasında Sosyal Sigortalar Dairesine müracaat 
ederek yapılandırması (Yapılandırma anlaşmasının 
ilk taksitinin ödeme tarihi Şubat 2021 olacaktır. 
Yapılandıra yapılmaması halinde 01 Şubat 2021 
tarihinden itibaren işverene yapılan prim desteği 
geri talep edilecektir.)
Kapsam Dışı Olanlar: Devlet Bütçesinden, kendi 
özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız 
kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 
özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner 
sermayeli işyerlerinde, yabancı devletlere ait 
kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerleri ile 
bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinde (KKTC’de özel yasa ile kurulan yabancı 
devletlere ait üniversiteler ile Doğu Akdeniz 
Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi hariç), 
casino, bet office, gece kulüpleri, döviz büroları, 
GSM operatörleri ve ev hizmetlerinde çalışanlar)

Kısmi Çalışma Hakkında
Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname ile kısmi çalışma 
düzenlemesinde değişiklik yapılmıştır.
Buna göre, işverenlerin kısmi çalışma kapsamında çalıştırabileceği sigortalı 
çalışan sayısı işyerindeki toplam çalışan sayısının % 60’ını aşamayacağına 
ilişkin düzenleme, çalışma izinli sigortalılar açısından% 90’ını aşamayacağı 
şeklinde düzenlenmiştir.

Kira Geliri stopaj oranı Hakkında
Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’ye göre 1 Eylül 
2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde kira geliri stopaj oranı 
aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Türk Lirası olanlar için %8
Döviz olanlar için %13

sanayi, Turizm, Tarım, Üniversiteler ve 
Restoranlar için Elektrik Teşviki
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında göre Sanayi, 
Turizm, Tarım, Üniversiteler ve Restoranlar için uygulanan kw/saat başına 
10 kuruş elektrik teşviki 1 Temmuz 2020  – 31 Aralık 2020 tarihleri 
arasında 25 kuruş olacak şekilde düzenlenmiştir.

İşverenlere İstihdam Destek Ödemesi 
Aylık 2000 TL Destek Ödemesi Kapsamında Olanlar
Emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan kendi dahil 
en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına 
bağımsız çalışanlar.Bir işverene ait birden fazla iş yeri olması halinde işveren 
tek bir işyeri için başvuru yapabilir. 
Kapsam Dışı Olanlar
İşverenler bakımından: Kamu Kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişiliğine haiz 
özerk veya katma bütçeli ve döner sermayeli kuruluşlar ve işyerleri, yönetim 
ve denetiminde devletin söz sahibi olduğu kuruluşlar, KKTC’de özel yasa ile 
kurulan kurum ve kuruluşlar, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş 
niteliğindeki işyerlerine yapılan istihdamlar bu Tüzük kapsamı dışındadır.
Destek Süresi ve Miktarı:
4 ay (Temmuz 2020 – Ekim 2020 ayları)  Her ay için 2000 TL
Aylık 1500 TL Destek Ödemesi Kapsamında Olanlar
Otellerin, kumarhanelerin (casinoların) ve turizm ve seyahat acentelerinin 
işverenleri. Toplu taşıma faaliyeti yürüten iş yerlerinin ve taksi işletmelerinin 
işverenleri
Kapsam Dışı Olanlar
Sosyal Sigortalar Dairesi veya İhtiyat Sandığı Dairesi’nin herhangi birine kaydı 
olmayan çalışanlar bu madde kapsamında yapılacak istihdam destek ödemesi 
kapsamı dışındadırlar.
Destek süresi ve miktarı
Turizm sektörü 6 ay (Temmuz – Aralık) / Toplu taşıma sektörü 4 ay (Temmuz 
– Ekim)
Başvuru
İstihdam destek ödemesi yapılabilmesi için kapsam dahilinde olan işverenlerinin 
bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde 
İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web partalı olan e-ihtiyat portalında bulunan 
başvuru formunu bir tamam ve eksiksiz bir şekilde doldurup online başvuru 
yapması ve yukarıdaki (l)’inci fıkra kapsamında olan çalışanlarını beyan edip 
aldığı ödemeyi hak sahibi olan çalışanlarına ödeme tarihinden itibaren 5 iş 
günü içerisinde ödeyeceğini taahhüt etmesi koşuldur.
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“Kayıt oranın 
düşmeyeceğini 
öngörüyoruz”

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlığın pandemi koşullarında yürütmüş olduğu çalışmaları anlattı. Eğitim alanında 
oluşturulan projelerin ekonomiye sağlayacağı katkılardan söz etti.

Karantinada eğitim sürecini ve eğitimin ekonomi üzerindeki 
döngüsünü değerlendirir misiniz?
Covid-19 ile mücadele kapsamında ve halkımızın sağlığını korumak 
adına okullarımızı 10 Mart 2020 tarihinden itibaren tatil ettik. Buna 
bağlı olarak okul çalışanlarımızın da sağlığını korumak için idari tatil 
ilan ettiğimiz de herkesin bilgisi dahilindedir. Süreçte, eğitimin 
kayıplarının giderilmesi için hummalı bir çalışma yapan geniş, özverili, 
gönüllü bir öğretmen ordumuz var. Öğretmenlerimizin yaptığı 
çalışmalarla, online eğitim ve uzaktan eğitim noktasında uzun bir 
yol aldık. Daha sonra sendikalarla okullarımızın kapatma işlemlerini 
yaptık. Sınıf geçme tüzüklerini değiştirdik ve öğrencilerimizi mezun 
ettik. Buna bağlı olarak meslek lisesine giriş düzenlemeleri, sınavla 
girilen okullarımızın sınavlarının tümü yaptık. Süreç incelendiğinde 
hükümetimizin aldığı tedbirler çerçevesinde salgının artmadığı 
görüldü. 

Sendikaların Sağlık Bakanlığı onayıyla okullarımızı 1 Eylül’de açma 
kararı aldık. 14 Eylül’e kadar online olacak eğitim modeli 14.dünde 
ise yüzyüze 1+1 sistemiyle devam edecektir. Şu anda  alınan 
kararlar şu şekildedir

İşte alınan kararlar:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun pazartesi 
başlayacak olan kesintisiz eğitim ile ilgili basın açıklamasının tam 
metni şöyle: “Ülkemizde son dönemde yaşadığımız koronavirüsü 
ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı olarak okullarımızın eğitime ara vermesi nedeniyle, 
eğitim kayıplarımızın yaşanmaması için Bakanlığımız MEB TV ile 
BRT iş birliğinde ders programlarının yayınlanması kararı alınmıştır.  
1-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak 10 Mart 2020 tarihinde 
Bakanlığımız bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten tüm kreş, 
okul öncesi, ana okul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej,  meslek lisesi, 
çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, üniversite, dershaneler ve 
kurs/etüt merkezlerine eğitime 15 Mart 2020 tarihine kadar ara 
verilmiş olup, yine 12 Mart 2020 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile 
Bakanlığımız bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten tüm kreş, okul 

öncesi, ana okul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, meslek lisesi, çıraklık 
eğitim merkezleri, özel okul, üniversite, dershaneler ve kurs / etüt 
merkezlerinde eğitime ara verilmesine yönelik karar  22 Mart 2020 
tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, 3 Nisan’a kadar olan okullardaki 
tüm sportif, kültürel ve sosyal aktiviteler askıya alınmış, sinema, 
konser, festival ve diğer kitle toplantıları 22 Mart ‘a kadar iptal 
edilmiştir. 
2-Aldığımız kararlar neticesinde tüm okullarımızda temizlik 
ve sterilize çalışmaları yaparak kullarımızı dezenfekte etmiş 
bulunmaktayız, bu çalışmalarımız tüm okullarımızda kesintisiz 
devam edecektir. 
3-Bakanlığımız bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten tüm kreş, 
okul öncesi, ana okul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, meslek lisesi, 
çıraklık eğitim merkezleri, özel okul, üniversite, dershaneler ve 
kurs/etüt merkezleri dezenfekte çalışmaları ile ilgili denetimimiz 
bakanlığımızca sürdürülmektedir.
4-Eğitimimizde oluşan kayıp neticesinde, bakanlığımızın MEB 
TV ile BRT iş birliğinde hafta sonu ilan edilecek test programı ile 
öğrencilerimizin ders kayıpları minimize edilmeye çalışılacaktır. 
Daha sonra resmî web sayfamızdan verilecek bağlantı ile ders 
programlarına ulaşılabilecektir. 
5-Bakanlığımız yaşanılan bu sıkıntılı süreçte seferberlik ilan etmiş 
olup, öğretime ara verilmesinden dolayı yaşanan eğitim kaybını 
minimize etmek için her türlü çalışmayı gerçekleştirmekte olup, 
öğrenciler üzerinde meydana gelen sınav haftası ile ilgili kaygıların 
bakanlığımızın ileriki günlerde alacağı kararlarla giderileceğini ve 
eğitim/öğretim ile ilgili tüm sıkıntıların en aza indirgeyeceğimizi 
bildiririz.
6-Bakanlığımızın resmî web sitesi olan mebnet.net’ten cumartesi 
öğleden sonra saat 16.00’dan itibaren tüm eğitim programları 
ile ilgili bilgilere aileler ve öğrencilerimiz ulaşabilecektir. Buna 
ilaveten mebnet.net sitesinden BRT canlı yayınında verilen dersleri 
dinleyebileceklerdir. 
7-Kolej ve üniversite sınavları ile ilgili yaşanan eğitim kaybının 
durumuna göre düzenlemeler yapılacak olup, öğrencilerimize ne 
şekilde yol izleyecekleri bilgisi verilecektir. Türkiye de de eğitime 
ara verilmesinden ötürü öğrenciler arasında herhangi bir rekabet 
sıkıntısı olmayacaktır.   
8-YÖK başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç bizzat şahsımı arayarak 
üniversitelerin geleceği ve eğitim kayıplarının birlikte hareket 

3 ayrı model üzerinde çalışmaktayız. Bu modellerin birincisi 
tamamıyla “Yüz Yüze Eğitim”, 2’ncisi salgının seyrine yönelik 
“Seyreltilmiş Eğitim” ve 3’üncü model ise “Online Eğitimdir”. 
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ederek gidereceğimizi öğrencilerin bu konuda da rahat olması 
için elimizden gelen her şeyi yapacağımız ile ilgili karar almış 
bulunmaktayız.
9-Tüm üniversite rektörleri ile elektronik ortamda whatsApp grubu 
kurulmuş olup, öğrencilerimizin eğitim kayıpları ve alınacak olan 
tüm kararlar ile ilgili sürekli iletişimdeyiz.
10- YÖDAK iş birliği ile Bakanlığımız yükseköğretim kurumları ile 
ilgili aldığı kararlar aşağıdaki gibidir;  
*22 Mart 2020 kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine,   
*Kazanılmış haklara halel gelmeksizin öğrenci kayıtlarının 3 Nisan 
2020 tarihine kadar dondurulması ve/veya askıya alınmasına,  
*Akademik, idari personel ve Yüksek öğrenim öğrencilerinin 
kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle gerçekleştirecekleri.*ülke 
seyahat planlarının zorunluluk gerektirmiyorsa iptal edilmesi veya 
ertelenmesine (zorunlu hallerde bakanlık onayı şartı aranacaktır),   
*Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal veya uluslararası nitelikli 
bilimsel toplantıların ertelenmesine veya iptal edilmesine, 
*Üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek her türlü tedbirin 
alınması ve hijyen çalışmasına önem verilmesine,  
*Üniversitelerdeki sağlık birimleriyle kamu ve özel hastaneleri 
arasında sıkı bir iş birliği, dayanışma ve iletişimin sağlanmasına,   
*Yüksek öğrenim öğrencilerinin ilk öğretim, orta öğretim, oteller 
ve diğer kamu ve özel kuruluş ve işletmelerde devam eden veya 
planlanan staj eğitimlerine ara verilmesine  
*Üniversitelerde toplu halde seyahat gerektiren sosyal, kültürel ve 
benzeri nitelikli etkinliklere ara verilmesine karar verilmiştir.” 

11- Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerin zorunlu olmadıkça yurtdışına 

seyahat etmemeleri, yurtdışına seyahat edecek olmaları halinde ise 
bakanlığımızdan izin almaları kararı alınmıştır.”

Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere “Öğrenci Dostu Ada” adı 
altında bir katkı sağlanacak. Bu katkılar sadece yeni kayıtlar için 
mi? Bu katkının kapsayacağı süre ne kadar olacak? 
“Öğrenci Dostu Ada”  adını verdiğimiz bir proje bulunuyor ve 
bu projemize göre, yeni kayıt yapacak olan öğrencilerimize 
öğrenci dostluğumuzu göstermek adına “Ada Kart” çıkartılmasını 
kararlaştırdık. Ada Kartları aracılığıyla da yeni kayıt olan tüm 
öğrencilere 500 TL yükleyip hibe edeceğiz. Ülkemizde olan tüm 
öğrencilerimize de yine Ada Kartı çıkarıp onlara takdim edeceğiz. 
Bu kart ile birçok sektörde, bu kart ile yapılacak alışverişlerde çok 
ciddi indirimler bekliyoruz. Çünkü bu konuda bir çalışma yapıyoruz. 
Ada karta sahip olan her öğrenci, “Öğrenci Dostu Ada” konseptinde 
faydalanacaktır. 

Eğitim ve turizm lokomotif sektörlerin başında gelmekte olup, 
şu an zorlu bir süreçten geçmektedir. Bu iki ekonomik aktörün 
iyileştirilmesi için yıl sonuna kadar neler yapılacaktır?
Ekonomimizi; turizm, eğitim, ithalat ve ihracata bağladık. Görüldü 
ki bu alanların, en önemlisi eğitim alanıdır. Eğitim; domino etkisi 
yaratıyor ve tarım, emlak, restoran, konfeksiyon, ulaşımı etkiliyor. 
Bizler öğrencilerimizden çok büyük kayıp beklemediğimiz için, 
bunun ekonomiye yansıması olumsuz olmayacaktır. Şu anda da 
ülkemizde 50 bin öğrenci bulunmaktadır. Yeni öğrencilerin Kıbrıs’a 
olan dijital ilgileri çok yüksek! Bu dijital ilginin kayıta döneceğini 
umut ediyoruz. 
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İş dünyasının önde gelen isimleri Ekonomi Gazetesi’ne konuştu. Farklı sektörlerin ekonomik koşullardan 
ötürü yaşadığı sıkıntılar ile ilgili görüşlerini dile getiren iş insanları,  çözüm noktasındaki öngörülerini de 
gazetemizin okuyucuları ile paylaştı.

Covid-19 virüsünün etkisi 
hepimizi fazlasıyla etkiledi. 
Günün sonunda belirli bir yere 
kadar açılımlar yapıldı.  Ancak 
açılımların devam etmesi 
gerekiyor ki; ekonomide neler 
yapılabileceğini öngörelim. Bu 
bağlamda ekonomiye tedbir 
olarak yapılabilecekler şu 
şekilde olmalıdır; 
*Üretemedikten, üretimin 
yapılması için herhangi bir 
teşvik yapmadıktan sonra ülke 
ekonomisinin gidişatını iyi 

göremiyorum. 
*Turizme büyük bir darbe 
aldığımızdan dolayı ekonominin 
iyileştirilmesi noktasında 
üretime yönelmeliyiz. 
*Ada içi ekonominin gelişimi 
için yerli üretime destek 
sağlanmalıdır. 
*Hükümetin ekonomi için 
kolaylaştırıcı tedbirleri 
alması gerekmektedir. Bu 
kolaylaştırma sadece belirli 
sektörlerle sınırlı kalmamalı ve 
tüm sektörleri kapsamalıdır.  

Ekonomimiz belli sektörler dışında totalde daralıyor. Gıda dağıtımı yaptığımız 
sektörümüzde, market tarafında ciddi daralma olmadı. Ancak ev dışı tüketim tarafında 
yani lokanta ve otel kısmında önemli bir daralma yaşadık. 
Ekonominin iyileştirilmesi için de iç tüketimin canlandırılması gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü turizmin toparlanması belli ki uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. İç talebin 
karşılanması için, doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır. Avrupa’da yapılan bu tip 
desteklerin, ülkemizde de yapılması; bizler için büyük fayda ve gelişim sağlayacaktır.

Pandemi süreci tıpkı bireyler gibi ülke ekonomisini 
de fazlasıyla etkiledi. Aylarca karantina altında 
kapalı kalındı ardından tekrardan açılım yaşandı. Bu 
dönemde açılmadan önce ve açıldıktan sonra çok 
sayıda tedbirler alındı ancak tüm bunlara rağmen 
herhangi bir ekonomik gelişme gösterilemedi.

Reel sektöre maddi destek sağlanmadığından, 
aktarım olmadığından ekonomide hiçbir gelişme 
gösterilemedi. Özel sektörün mevcut durumu inanın 
hiç iç açıcı değildir. 

Bizler şu anda krizin daha başlangıç kısmındayız. 
Eylül ve Ekim ayından sonra daha büyük bir krizin 
eşiğinde olacağız. Bununla beraber dövizin artışını 
da göz önünde bulundurduğumuzda işimiz hiç kolay 
olmayacaktır. Ciddi ekonomik sıkıntılar kapımızda 
beklemektedir. Tedbir kısmındaki düşüncem, reel 
sektöre hükümet tarafından bir desteğin elzem 
olduğudur. 
Hükümete gelecek olan destek ile özel sektörde hizmet 
veren, faaliyet gösteren firmalar desteklenmelidir. 

Biliyorsunuz ki karantina sürecinden itibaren çok sayıda iş yeri kapandı, özel sektörde 
çalışan birçok kişi işsiz kaldı. Bu bağlamda hükümete gelecek olan destek ile, özek sektör 
için bir yol haritası çizilmeli ve bu sektörün hayatını idame ettirebilmesi için bir destek eli 
uzatılmalıdır.
Unutmayın ki reel sektör yaşarsa, devlet vergisini alabilir, devlet olmaya devam edebilir. 
Bu karşılıklı ve birbirini tamamlayan bir döngüdür. 
. 

yAĞMUR ÖZyALÇIN
 ÖZyALÇIN GROUP OF COMPANIES DİREKTÖRÜ

RAMİZ ŞADİ
KIyMET GROUP OF COMPANIES LTD. 

OSMAN DAĞLI
DAĞLI TRADING LTD.

“Yerli üretime destek sağlanmalı”

‘‘Hükümete 
gelecek olan 

destek ile 
hükümet, özel 

sektörde hizmet 
veren firmaları 

desteklemelidir.’’
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Ekonomimiz şu anda seçim 
atmosferinde, memur izinde 
ancak vatandaş hizmet 
beklemektedir. Bu noktada 
ekonomi yürür mü diye 
sorulursa eğer; “yürümez” 
derim. Ekonomimizin 
iyileştirilmesi için de vatandaşa 
hizmetin hızlandırılması 
gerekmektedir. Önceliğimiz 
bu olmalıdır. Örneğin devlete 
ödediğimiz vergileri, tahsilatları 
bile zorla yaptırıyoruz. Saatlerce 
kuyruklarda bekliyoruz. Devlet 
alacağını alamıyor, hizmetini 
de veremiyor. Durum böyle 
olunca vatandaş da mağdur 
oluyor. Çünkü vatandaş, 
araç kayıttan tutun da, vergi 
ödemeye kadar devlete 
ödeyecek tüm tahsilatlarda 
saatlerce kuyrukta bekletiliyor. 
Tedbir olarak öncellikle 
bürokrasi azaltılmalıdır. 
Gördüğüm kadarıyla da 
bürokrasi gün geçtikte 
artmaktadır. Zaten bürokratlar 
da görevlerini yerine 
getirmiyorlar. Maalesef 
ülkemizde icraat gösteren 
bürokratları artık göremez 
olduk. “Ben imzalamam, sen 
imzala” diyerek topu kendinden 
çıkartıp diğerine atıyor. 
Örneğin İngiltere Başbakanı 
altyapının gelişmesi ile ülkenin 
gelişeceğini, ekonominin 
güçleneceğini söylüyor. 
Vatandaşına ve diğer ülke 
insanlarına sesleniyor, fakat 
ülkemizde maalesef yatırımların 
önüne bürokrasi engelleri 
konuyor. Basit bir işlem için 
bile aylarca bekletiliyorsunuz. 
Ekonominin düze nasıl 
çıkacağının ve gelişeceğinin 
reçetesi var ama yapan 
yok. Bürokrasinin arkasına 
bürokrasiler gizleniyor. Memur 
çalışmayınca, müdürüne 
“Neden çalışmıyor?” diye 
soruyorsunuz. Müdür; “Benim 
ona bir şey deme yetkim yok” 
diyor. Müsteşara gidince yine, 
“Müdüre bir şey diyemem” 
deniliyor. Maalesef çok üzücü 
bir kamu düzeniyle karşı 
karşıyayız. Kamu sektörü, özel 
sektörün 50 sene gerisindedir. 
Özel sektör olarak çok dinamik, 
girişimci ve yatırım yapan bir 
sektörüz ama kamu sektörü 
çağın gerisindedir. 

MEHMET KADER
AKFİNANS BANK LTD.

OSMAN DAĞLI
DAĞLI TRADING LTD.

‘‘Ekonomimizin 
iyileştirilmesi 

için de vatandaşa 
hizmetin 

hızlandırılması 
gerekmektedir.’’

Gkk‘lığı Eski Erenköy Projesi

Mehmet Eziç
Yaşam - 7 Projesi

Puzzle Turizm 
Poyraz Residance İnşaatı

Değirmenlik Belediyesi
SAM Projesi

Vakıflar İdaresi 
Akdoğan Cami Projesi

İskele Belediyesi 
Yarköy Spor Kulübü Projesi

Spor Dairesi Müdürlüğü 
Geçitkale Sentetik Saha Projesi

  KKTC Meclisi Genel Kurul 
Salonu Tadilat Projesi

CYSINGS
CONSTRUCTION

 Cumhuriyet Caddesi No:31 
Büyük Kaymaklı ,Haspolat ,Lefkoşa 
 0533 881 2981 - 0533 865 0450 

info@cysings.com  www.cysings.com
 

KIBRISTÜRK

CYPRUSTURKISH
sanayi odası

chamber of industry

Cysings	Construction
KKTC	Müteahhitleri

Birliği	üyesidir

 : Cysings Construction







Ekonomi / Eylül 2020

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

28

Tezgah Cafe’yi ve sizi tanıyabilir miyiz?
1982 yılında Kıbrıs’ta doğdum. Eğitimimin yarısını Kıbrıs’ta kalan 
yarısını da Türkiye’de tamamladım. Türkiye’de eğitim aldıktan 
sonra uzun bir dönem Türkiye’de çeşitli hayır kurumlarında çalışma 
hayatına atıldım.  Daha sonra Kuzey Kıbrıs’a geri döndüm ve sosyal 
sorumluluk projeleri için bir GSM operatöründe çalışmaya başladım. 
Yemek pişirmek, tatlı yapmak ve misafir ağırlamayı çok seviyordum. 
Geçtiğimiz aylarda birlikte eğitim aldığımız arkadaşım ile görüştük ve 
kendisi bana “sana 15 yıl önce de bu sektöre girmeni söylüyordum. 
Sonunda girdin ve bu alanda çok başarılı oldun” dedi. Yıllardır yapmak 
istediğim bir alandı. Bu hayali profesyonelliğe dökebilmeyi, kafe 
açabilmeyi hiç hayal etmemiştim. GSM operatörlüğünde devam 
ederken, tatlı yapma gibi hobilerimi geliştirip sosyal medyada da 
paylaşımlar yapmaya başladım. Bu paylaşımları yaptığım yıllarda da 
sosyal medyada bu tür paylaşım yapan kişiler veya işletmeler pek 
yoktu. Ben de bir “Tezgah Blog” oluşturdum ve “Hayatı tezgaha 
yatırdık” şeklinde bir slogan yazdım. Hobi olarak başladığım iş, 
hayatım oldu.

Başarılı bir kadın girişimci olarak Kıbrıs’ın 
kuzeyindeki kadın girişimcilerin geldiği 
noktayı değerlendirir misiniz? Kadınlar, 
ekonomimize ne derecede katkıda 
bulunuyor?
Çalıştığım bir önceki iş yerinde 
kadın ve erkek sayısı eşitti. Aynı 
zamanda yöneticilerimizin 
büyük çoğunluğu da kadındı. 
Kadın yöneticilerimizin 
sayısının fazla olması, bana 
liderlik vasfını kadının da 
yapabileceğini gösterdi. 
İşe başladığım dönemde 
de moralimi bozan birkaç 
nokta oldu. Çünkü bir kafe 
işletmecisi olarak tatlı, pasta, 
kahve gibi birçok içecek ve 
yiyecek için toptancılardan 
mal alırsınız. Avukat eşim ile 
toptancılardan mal alırdık fakat 
kafenin işletmecisi ben idim, 
kocam değildi. Kocam Avukatlık 
mesleğine devam ediyor, ben 
ise kafe işletiyordum. Eşim de 
bana her zaman destek olmak 
için yanımda duruyordu fakat 
gelen her toptancı benimle 
değil; eşim ile konuşuyor 
ve onunla anlaşıyorlardı. 
İşletme sahibi ben değil de; 

eşimmiş gibi davranıyorlardı. Hatta kira sözleşmesini yapacağım 
sırada bile, benim ismim yerine eşimin ismi yazılmaya çalışıldı. Bu 
olaylar benim fazlasıyla tuhafıma kaçmıştı ve eşim ile toptancılar 
pazarlığa giriştiği zaman ben eşimi dürter, toptancıların benimle 
konuşmalarını sağlamasını isterdim. Erkek hegemonyasının bu kadar 
fazla olduğunu bilmiyordum. “Elbette eşim yanımda duracak, bana 
destek sağlayacak fakat eşim hastalandığında ya da daha farklı bir 
durum olduğunda ben bu işletmeye devam edemeyecek miyim?” 
demeye başladım. Zamanla erkek algısını yok ettik ve kadının da bu 
sektörde bulunmasını sağladık. Halkımızdan pozitif dönüşler alınca 
artık bölgenin bir simgesi haline geldik.
 

2016’lı yıllardan sonra Surlariçi bölgesi gelişime sahne oldu… 
İşletmeler arttı, insanlarımızın ilgisi Surlariçi’ne yoğunlaştı. Bizi ve 
sizi buralara getiren, tercih ettiren etkenler nelerdir?
Biz bölgenin ilk kafesiyiz. Kafeyi açtığımız tarihten hemen sonra bir 
kafe daha açıldı ve ardından durmadan bölgemizde kafeler açıldı. 
Sektörümüze girmeden önce dünyanın birçok yerinde birçok kafe, 
restoran gezdim, gördüm ve deneyimlemeye çalıştım. İstanbul’da 
Karaköy bölgesinde, Rum tarafında ise yine tarihi mekanlarda kafeler 
olduğunu gördüm ve dedim ki; “Biz bu tip ülkelerin 3-4 yıl arkasından 
geldiğimizden dolayı bizim Kuzey Kıbrıs’a da birkaç yıla gelecektir” 

dedim. “Madem dünyanın birçok ülkesinde otantik yerlerde bu 
tarz kafeler popüler ise, er ya da geç buralara da 

gelecektir” diye düşündüm. Kafemizin yerini 
kiraladığımız zaman Dereboyu’ndaki 

birçok mekandan daha düşük kira 
ödüyorduk. Bu bizim için büyük 

bir avantajdı ve bu bizi çok 
mutlu ediyordu. Açtığımız 

zaman da hem böyle bir 
bölgede bulunmak hem 
de sevdiğim mesleği 
yapmak bana çok 
mutluluk vermişti. 

Tezgah Cafe artık 
Zeytinlik’te de 
hizmet veriyor. 
Bu şubeyi açma 
kararını nasıl 
aldınız ve daha 

farklı noktalarda 
da Tezgah Cafe’yi 

görecek miyiz? 
Geleceğe yönelik 

planlarınız nedir?
Surlariçi bölgemizdeki kafe 

için 1 Mayıs’ta işimden istifa 
ettim ve 18 gün sonra yerimizi 
açtık. Sektör ile ilgili birçok 
planım vardı ve kafamda 
oturttuğum projem vardı fakat 
bunların icraata geçirilmesi 
aniden oldu. Yerimizi açıp 

birkaç yıl hizmet verdikten 

“Hobi olarak başladığım iş, hayatım oldu”
Tezgah Cafe Direktörü Buğçe Küçük ile gerçekleştirdiğimiz röportajda hem Tezgah Cafe’nin çalışmalarını,  
hem de ülke ekonomisini değerlendirdik.

Sadece, “Bu ilk, bu son veya ben asla 
yapmam” demiyorum. Çünkü hayatımda 

her an, her şey olabiliyor…
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sonra       uzun zamandır görmediğim    eşimin arkadaşı, bizi ziyarete 
geldi. Kendisi bana, “Bölgeniz çok güzel. Neden başka şehirlerde de 
açmıyorsunuz?” diye sordu. Bende, “Eğer cadde üzerinden bir yer 
bile açacaksam, benim doğama uymalıdır” dedim. Oturmayı, durmayı 
seven biri değilim. Arkadaşımızın ısrarı üzerine şu an ikinci şubemizin 
bulunduğu yere gittim. “Benim burada ne işim var” deyip yürüdüğüm 
esnada, balkon kapısından dışarıya çıktım ve karşımdaki muhteşem 
manzara karşısında “Benim dünyadaki cennetim burasıdır” dedim. 
Cennet ve Cehennemin bu dünyada olduğunu inanıyorum. Bunun 
üzerine kendime artık burada bulunmam gerekiyor dedim ve 2019 
yılının Eylül ayında buradaki kafemizi de açtık. 
Hayatımda bir karar alırken o kararın hemen gerçekleşmesi için gece, 
gündüz demeden var gücümle çalışırım ve bir işe başlamadan önce 
öncellikle o işe inanmalıyım. Lefkoşa’daki yerimizi 18, Girne’deki 
yerimizi ise 15 gün içerisinde açtık. 
Surlariçi’ndeki yerimizi açtığımız zaman “Acaba burada büyür 
müyüm? Sadece pasta yapayım ve minnoş bir hayatım olsun” diye 
düşünürdüm. Fakat Girne’deki yerimizi de açtıktan sonra “Neden 
Mağusa’da, Güney’de ya da Türkiye’de de bir Tezgah Cafe” olmasın 
demeye başladım. Tabii ne zaman olur bunu bilemem. Belki bir sene, 
belki bir hafta, belki de bir ay sonra olur.
Sadece, “Bu ilk, bu son veya ben asla yapmam” demiyorum. Çünkü 
hayatımda her an, her şey olabiliyor…

Covid-19 süreci hem bizi hem de 
ekonomimizi derinden etkiledi… Surlariçi 
bölgesinin pandemiden önceki yoğunluğu 
şimdi yok. Bu işletmenizi nasıl etkiledi? 
Bu süreç her şeyi etkiledi. Yerimizi 
açtığımı zaman şöyle demiştim; “Dünyanın 
neresinde olursa olsun, kafe sektörü 
ağırlıkla yerele yönelik çalışmalıdır”. Bizim 
gibi lokal bölgelerde yer alan kafeler, yerel 
insanları çekmek zorundadır. Düşünün ki 
bir pandemi süreci yaşadık ve bu süreçte 
Rum, Rus hiç kimse kalmadı.Aynı şekilde 
herhangi bir ekonomik kriz yaşandığı zaman 
da tekrar yabancılara yönelik sorunlar olur. 
Dolayısıyla yerimizi açtığımız zaman hem 
yaptığım lezzetler hem de çalışma bakışı 
olarak yerele yönelik çalışmayı planladım. 
Turistleri veya Güney’den gelenleri benim 
için bonus olarak düşünüyordum. Çünkü 
ekonomimiz maalesef pamuk ipliğine bağlı… 
Durum böyle olunca ben de bu şekilde 
hedefler oluşturdum. Kıbrıslı Rumların ve 
turistlerin gelmemesi, benim bonus olarak 
gördüğüm kazancımdan düştü. 
Pandemiden dolayı bizler tüm önlemlerimizi 
aldık ve yerel müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Öte yandan Güney’den de 
inanılmaz mesajlar alıyoruz. “Kapılar açıldığı 
gibi geleceğim ilk yer Tezgah Kafe ve sizleri 
çok özledik” gibi birçok mesaj alıyoruz. 
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MAĞUSA TERSANESİ 
 

 

Daha fazla bilgi için bize ulaşın:    
info@shipyardcyprus.com / repair@shipyardcyprus.com / Tel: +90 392 365 30 55  
Liman İçi PK6, Gazimağusa Tersanesi, G.Mağusa, K.K.T.C 
 

> Her Türlü Deniz Malzemeleri ve Boya Tedariği 
> Kuyu Kazma Makinaları Kaynak ve Tadilatları 
> Liman, Mendirek, İskele ve Kıyı Yapıları İnşaatları 
> Kaynak İşleri 
> CNC Kesim Plazma (3mm – 35mm sac) 
> Sanayi Tipi Torna (Çapı 80cm, Boy 6m Kızak Üzerinde 

Çap 115cm, Ara parça söküldüğünde çap 155cm) 
> 450 Ton Kapasiteli Pres Makinesi 
> Büyük ve Orta Boy Sanayi Tipi Silindirler 

 

Shipyard Famagusta Ltd.  
/ Mağusa Tersanesi Her 
Türlü Deniz Aracı ve 
Gemi Bakım Onarımı İle 
Yeni Gemi İnşaatı 
Faaliyetleri Yanında 
Ülkemizde Ağır İş 
Makinelerinin Tamir 
İşlerinde Sertifikalı 
Personellerimizle 
Halkımıza Hizmet 
Sunmaktan Gurur Duyar. 
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