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 ‘Dünya ülkelerinde 
kalifiye işçi 

aramak yerine 
yetiştireceğimiz 

kalifiye elemanlar 
ile yerel iş gücünü 
artıracak projeler 
yapıyoruz’’ diyen 

Çağman, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın 
hem fikir bazında 

hem de finasör 
olarak bu konuda 

destek vereceklerini 
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‘Kamu yapısı 
değiştirilmelidir’

Günay Çerkez

‘Eksiklikler 
tamamlandığında 
ve gerekli 
otomasyonlar 
oluşturulduğunda 
istenilen düzeye 
geleceğiz’

Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu

‘Online 
eğitim hiçbir 
zaman yüz 
yüze eğitimin 
yerini 
tutamaz’

Ekin Adademir

‘Pandemi 
yönetimini 
çok 
başarısız 
buluyorum’

‘Her 
isteyene yurt 
yapılması 
için kredi 
verildi’
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral 
Çağman, konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak 
Ekonomi’ye konuştu.

Bakan Çağman Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile istişare ederek,  
yeni yetişenlere yönelik eğitim sürecini 
planlama aşamasında olduklarını söyledi.

Çağman konuşmasına şöyle devam etti; ‘Biz 
eğer konusunda uzman elemanlar arıyorsak 
kendi yetiştireceğimiz elemanların bu işleri 
yapmasını sağlayacağız.  Şuan bu proje 
aşamasındadır. Orta eğitimden sonrası için bu 
planlandı. Bu, uzun vadeli bir süreçtir. Planlı 
ve programlı ilerleyeceğiz. Teknik okulların 
desteği ile bunlar yapılacaktır. Bunların 
planlanması çok önemlidir. Bunun projenin 
mali, eğitim ve çalışma boyutu olmak üzere 
3 ayağı vardır. Tabi bu işi sürdürmek için 
çeşitli odaların desteğinin alınması da gerekli 
olacaktır. Örneğin Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası veya Kıbrıs Türk 
İnşaat Müteahhitleri Birliği gibi paydaşları da 
sürece katmamız gerekiyor. Ülkemizde en 
fazla ihtiyaç duyulan sektörlere öncelikli ara 
elemanların yetiştirilmesi için bir planlama 
yapacağız. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile 
yaptığımız istişareler sonucunda her ay rutin 
ortak çalışma toplantıları gerçekleştirmek için 
fikir birliğine vardık.  Şuan onlardan davet 
bekliyoruz.

Son bir yılda 1695 iş yeri kapatma, 2503 iş 
yeri açma başvurusu var 

Bakan Çağman sosyal sigorta primleri ile ilgili 
desteğin Haziran 2021’e kadar uzatıldığını 
hatırlatarak, bu desteğin yıl sonuna kadar 
uzatılması için talepler geldiğini fakat bu 
konuda henüz bir karar üretilmediğini söyledi. 
Çağman, önemli bir noktaya dikkat çekerek 
Mart 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında 

sosyal sigortalara iş kapatma bildiren 1695 
iş yeri yanında 2503 yeni iş yerinin de yeni 
kayıt olarak iş yeri açtığına vurgu yaptı.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Dairesi’ne 
bildirilen kapanan iş yeri sayısının 667 
olduğunu da belirten Çağman, 

‘Bir çok vatandaşımız sigortadan iş yeri 
kapatma veriyor ama bu kendi sigortanızı 
durdurmadır ve Vergi Dairesi kısmı açık 
kaldığı için sizin vergiye kayıt durumunuz 
devam ediyor. Vergi Dairesi’ne kapatma 
verdiğiniz zaman ise Vergi Dairesi neznindeki 
kapanmayı Sosyal Sigortalar Dairesi baz 
alıp kapanmanızı kabul ediyor. Toplumda bu 
konuda bilgi eksikliği var’’ dedi.

1 Nisan 2020’den 25 Mart 2021 tarihinde 
kadar Vergi Dairesi’ne kapanma beyan eden 
667 iş yeri olduğunu belirten Çağman, 
bu rakamın resmi iş yeri kapanma rakamı 
olduğunu söyledi.

Çağman, 3. dünya ülkesinden ülkemize 
çalışmak için gelecek yabancı uyuruklu 
vatandaşların artık bakanlık nezninde ülkeye 
gelebileceklerini belirterek bu yönde e-devlet 
modelini hayata geçirmek için çalıştıklarını 
belirtti.

Bakan Çağman amaçlarının her şeyi kayıt 
altına alarak e-devlet modelini tek çatı altında 
uygulamaya geçirmek olduğunu söyleyerek, 
böylelikle haksız gelir elde edilmesinin de 
engelleneceğini ifade etti.  Bunun yeni bir 
proje olduğunu belirten Çağman, amacın 
teması azaltmak, işlerin daha hızlı yapılmasını 
sağlamak ve digital ortama kayıtların 
taşınmasını sağlamak olduğuna vurgu yaptı. 
Çağman, ‘’Biz izni verirken şahısların geçmişi 
ile ilgili bilgi sahibi olamıyoruz. Bu sistem ile 
tüm bilgiler ekrana gelecek ve sorunlu olan 
kişiler için işlem yapılmayacaktır. E- devlete 
ve polise ihtiyacımız var. Maliye Bakanlığı’nın, 
Çalışma Bakanlığı’nın ve polisin entegre 
olması gerekir ki bu sistemle sorunun büyük 
kısmını çözümlesin. En fazla önem verilmesi 
gereken e-devlet sisteminin bir an önce 
hayata geçmesi gerekir.’’  

‘Yerel iş gücünü desteklemek için çalışıyoruz’

Ülke insanımıza daha fazla iş, daha fazla aş 
mentalitesi ile yabancı iş gücündeki kota 
sayısını elinde herhangi bir ekstra aldığı iş, 
sözleşme veya ihale yoksa %50 bandı koyarak 
herkese eşit uygulandığını belirten Bakan 
Çağman, ‘’yerel iş gücünü desteklemek için 
çalışıyoruz’’ dedi. 

Çağman bakanlığın geçtiğimiz yıl devreye 
koyduğu www.isbul.gov.ct.tr’deki açık 
münhal sayısının 2497, iş arayan kişi 
sayısının ise 2674 olduğuna dikkat 
çekerek,  bu verilen bir yıl içerisinde yapılan 
başvurular olduğunu belirtti.  Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman İstatistik 
Kurumu’nun ülkemizdeki işsizlik oranını % 
10,3 olarak açıkladığını fakat www.isbul.
gov.ct.tr sitesindeki işçi arayan ve iş arayan 
kişilerin sayısı bir birine orantılı olduğunun 
da gözden kaçmaması gerektiğini belirtti. 

Yeni projelerin tamamlanması için hedef 20 
Temmuz

Bakan Çağman aktif projelerden de bahsederek, 
çok önemli 5 projenin olduğunu ve bu projelerin 
tamamlanması için 20 Temmuz tarihini hedef 
olarak koyduklarını söyledi. Çağman projeler 
ile ilgili şunları söyledi; ‘’Engelsiz Yaşam Evi’nin 
ikinci etabı devam ediyor. Yaşlı Bakım Evi’ninn 
restore ve düzenlenmesi tamamlanmak üzere. 
Sevgi Evi Projemiz var, Vakıflar İdaresi’nden 
aldığımız bir arazide eski bir alt yapının yeniden 
restorasyonu var. Yenierenköy’de Engelsiz 
Yaşam Evi ve Aile Danışman Merkezi kurmak 
ile ilgili bir projemiz var. Yeniceköy’de bulunan 
Polis Okulu’nu devraldık ve burayı sorunlu 
ergen gençlerimizin reabilite edilerek, topluma 
kazandırılacağı bir merkez haline getireceğiz. 
Amacımız buradaki gençlerimize sosyal alan 
yaratılarak, topluma kazandırma hedefimiz var. 
Sosyal yardıma ne kadar çok dokunabilirsek o 
kadar hedefimize yakın olacağız.’’

Yerel iş gücünü desteklemek amaçlı 
girişim başlatan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası ile görüşerek iş birliği 
noktasında anlaştı. Bu bağlamda 
bakanlık ve oda yetkilileri arasında 
gerçekleştirilecek olan aylık çalışma 
toplantıları önümüzdeki günlerde 
start verecek.

‘AMACIMIZ 
YEREL İŞ 

GÜCÜNÜ 
DESTEKLEMEK’

 ‘Dünya ülkelerinde 
kalifiye işçi aramak yerine 
yetiştireceğimiz kalifiye 

elemanlar ile yerel iş 
gücünü artıracak perojeler 
yapıyoruz’’ diyen Çağman, 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
hem fikir bazında hem de 
finasör olarak bu konuda 

destek vereceklerini 
belirttiklerine vurgu yaptı.

‘Amacımız her şeyi kayıt altına alarak e-devlet modelini tek çatı altında uygulamaya geçirmek’
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KKTC İstatistik Kurumu Mart ayı Tüketici 
Fiyatları Endeksi’ni bugün açıkladı. Verilere 
göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon 
%13.97 oranına, Aralık 2020 sonu itibarıyla 
%1.86 oranına yükselirken, Mart ayı 
enflasyonu (Şubat ayına kıyasla) ise %1.39 
düzeyinde gerçekleşti.

İstatistik Kurumu, Ocak enflasyonunu %0.48 
(binde yarım), Şubat enflasyonunu da %-0.02 
(binde eksi 2) oranında açıklamıştı.

Özellikle çalışan kesimlerde büyük eleştirilere 
yol açan enflasyon rakamlarının, “Hükümetin 
hayat pahalılığı ödeneğini kaldırdığını” 
açıklamasının hemen ardından İstatistik 
Kurumu’nun belirlediği enflasyon oranının  
eksiden artıya dönmesi dikkati çekti.

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu 
verilerine göre KKTC yıllık enflasyonda 
(%13.97) ise Türkiye’nin 2.22 puan altında. 
TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre yıllık 
enflasyon %19.19 oranına çıktı.

Türk Lirası‘nın %10’a yakın değer kaybettiği 
Mart ayında enflasyon rakamının daha da 
yüksek çıkması bekleniyordu.

TÜFE’NİN MART AYI DEĞİŞİMİ

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, ana 
harcama grupları itibariyle bir önceki aya 
göre en yüksek artış %2.96 ile Konut, Su, 
Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda 
saptandı.

Veriler, Mart’ta Ulaştırma ana grubunda 
%2.03, Sağlık ana grubunda %1.92, Lokanta 
ve Oteller’de %1.83, Mobilya, Ev Aletleri ve 
Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.78, 
Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda 
%1.44, Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de %1.15, 
Eğitim ana grubunda %1.10, Haberleşme 
ana grubunda %0.70, Eğlence ve Kültür ana 
grubunda %0.64, Alkollü İçecekler ve Tütün 
ana grubunda da %0.05 artış olduğunu 
gösteriyor.

Geçen ay sadece Giyim ve Ayakkabı ana 
grubunda %4.79 düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 342 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 109 
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
saptandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; 
%77.15 Su Tesisatı Döşeme Ücreti (İşçilik 
Ücreti ve Malzeme Dahil), %66.67 Emisyon 
Ölçüm Ücreti ve %59.13 Erik oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal 
ise; %43.51 Taze Bakla, %42.06 Bezelye, ve 
% 38.22 Mor Sarma olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON UÇUYOR

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
da Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat 
endekslerini açıkladı. Verilere göre tüketici 
fiyatlarında yıllık enflasyon 6’ncı ayda da 
yükselişini sürdürdü ve 2019 Temmuz 
ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türk Lirası‘nın %10’a yakın değer kaybettiği 
Mart ayında üretici fiyatlarındaki yüksek 
enflasyon da dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre Mart’ta tüketici fiyat 
endeksi yıllık %16.19 arttı. Verilere göre aylık 
enflasyon ise %1.08 olarak kaydedildi.

Çekirdek enflasyon Mart ayında yıllık %16.88 
olarak gerçekleşti ve 2 yılın en yüksek 
seviyesine çıktı.

Verilere göre yıllık olarak en fazla artış 
yaşanan grup %24,85 ile ulaştırma grubu 
oldu. Ulaştırmayı %23,64 ile ev eşyası ve 
%21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük 
olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile 
giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve 
%8,33 ile eğitim oldu.

Mart ayında gıda fiyatlarında yıllık enflasyon 
%17.44 olarak kaydedilirken, bu rakamın 
ortalama yıllık enflasyondan yüksekliği 
dikkati çekti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro 
Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin salgın 
tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını 
söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı 
Christine Lagarde, COVID-19 salgını ve buna 
karşı tedbirlerin Euro Bölgesi’nde ekonomik 
faaliyetleri kısa vadede olumsuz etkilemeye 
devam edeceğini belirterek, bölgede büyüme 
görünümünü saran risklerin daha dengeli 
hale geldiğini ve ekonomik faaliyetlerin salgın 
tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını 
söyledi.

Lagarde’nin IMF-Dünya Bankası Bahar 
Toplantıları kapsamında düzenlenen 43. 
Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) 
Toplantısı’nda yaptığı konuşma ECB’nin 
internet sayfasında yayınlandı.

COVID-19 salgını ve yayılmamasına yönelik 
tedbirlerin kısa vadede Euro Bölgesi’nin 
ekonomik faaliyetini olumsuz etkilemeye 
devam edeceğini anlatan Lagarde, “Genel 
olarak, Euro Bölgesi’nin ekonomik büyüme 
görünümü ile ilgili riskler daha dengeli 
hale geldi, ancak salgınla ilişkili aşağı 
yönlü riskler yakın vadede devam ediyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi ekonomisinin salgının etkisinden 
yavaşça kurtulacağını öngören Lagarde, buna 
sebep olarak nüfusta virüse karşı daha geniş 
bir bağışıklık elde edilir edilmez tedbirlerin 
kaldırılmasını, para politikalarını, devam eden 
mali desteği ve dış talepteki artışı gösterdi.

Lagarde, Ekim 2020’den beri aşılama 
kampanyalarında kaydedilen ilerleme 
ve ekonomilere sağlanan güçlü politika 
desteği sayesinde küresel umutların 
arttığını belirterek, “Bununla birlikte, bu 
parlak görünüm, salgının seyri ve aşıların 
yaygınlaşmasına bağlı olarak da önemli 
ölçüde belirsizliğe tabidir.” uyarısında 
bulundu.

ECB Başkanı, olumlu finansman şartların 
devam ettirilebileceğine işaret ederek, 
Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) 
kapsamında öngörülen 1,85 trilyon euroluk 
varlık alımının elverişli finansman koşulları 
sürdürülebiliyorsa tamamının kullanılmasının 
gerekmeyebileceğini belirtti.

KKTC’de Mart ayı enflasyonu 
%1.39 oranında açıklandı

Euro 
Bölgesi'nde 
tünelin sonunda 
ışık görünüyor

Günay Çerkez
Eski Kıbrıs Türk Ticaret Odası
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GÜMRÜK TARİFELERİNİ 6 AY DONDURUN

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik 
Devletleri’ne gümrük tarifelerinin 6 ay 
dondurulmasını önerdi. AB ile ABD mart 

ayında 4 aylığına gümrük tarifelerinin dondurulması konusunda uzlaşıya 
varmıştı. AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ABD’ye bu sürenin 6 
aya çıkarılması önerisini yaptı. Gümrük tarifeleri iki tarafa da milyarlarca 
dolarlık maliyet getiriyor. Tarifelerin 6 ay dondurulmasının iki bölge 
sektörlerine rahatlık sağlayacağı belirtiliyor.

100 MİLYAR AVRO KAYNAK AYRILDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Covid-19 salgını 
sırasında İtalya’ya yeterince yardımcı olamadıkları için özür diledi. Leyen, 
pandemi ile mücadele sürecinde işletme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi 
ve yerel istihdamın sürekliliği amacıyla üye ülkelere uygun faiz ile 100 
milyar Avro destek programı sunacaklarını açıkladı. 

MİNİMUM KURUMLAR VERGİSİ ÇAĞRISI 

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’nin G20 
ülkeleriyle birlikte küresel çapta minimum kurumlar vergisi oranı 
belirlenmesi için çalışma yapıldığını belirtti. Yellen, hükümetlerin 
finansman yükünün tüm vatandaşlara adil dağıtıldığı, kamu gelirlerinde 
artış sağlandığı, istikrarlı vergi sistemlerinin olmasını amaçladıklarını 
aktardı.

5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE ‘ÜRETİM VE TİCARET ÜSSÜ’

Arnavutköyde 1650 dönüm üzerinde oluşturulacak olan ‘Hitam Üretim 
Ve Ticaret Üssü’ için 5 milyar TL yatırım planlıyor. Projeyi Müstakil 
Sanayici Ve İşadamları Derneği liderliğinde 5 kooperatiften oluşan 
Hitam Ortak Girişimi yürütecek. Mikro ve küçük işletmelerin orta ölçek 
sınıfına erişiminin sağlanarak bu işletmelerin organize sanayi bölgelerine 
geçişini kolaylaştıracak. Mobilya, otomotiv, inşaat ve otomobil yedek 
parka üreticilerinden oluşan 3500 işyeri üste bir araya gelecek.

HELLİME 3.2 MİLYON AVRO DESTEK

Hellimin Avrupa Birliği gıda güvenliği standartlarına uyumu ve Avrupa 
pazarına ulaştırılması süreci yıllardır devam etmekteydi. Avrupa 
Komisyonu hellimi ‘Menşe İsmi Korumalı Ürün’ olarak tescilledi. Ürün 
spesifikasyonuna göre sadece Kıbrıs’ta üretilen hellimin tescilli ismi 
kullanmasına izin veriliyor. Bu gelişmeler ışığında gerekli teşviklerin 
sağlanması ile ülkemiz ekonomisinde AB pazarına yönelik hellim 
ticaretinin payının artmasını bekleniyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak üreticilerin 
sürece adaptasyonu için gerekli destekleri sağlama konusunda kararlı 
olduklarını dile getirdi. Süt imalatçılarının Avrupa Birliği gıda güvenliği 
standartlarında üretim yapabilmelerini sağlamak amacıyla 3.2 milyon 
Avro tutarında gıda güvenliği projesine başlanması planlanıyor. Proje 
ile süt üreticilerinin ihtiyaçları belirlenerek üretimin AB standartlarında 
olması ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında AB’de tüketiciler ile buluşması 
sağlanacak.

     Pandemi süreci toplumları zorlamaya devam ederken, görüyoruz ki tavizler, 
teşvikler ve düşük faizli kredi fırsatları bir nebze de olsa sürdürülebilirlik çarkını 
döndürmeye katkı sağlıyor ve ekonomilere merhem oluyor.

Gözde Erkanat - KTTO Ekonomi Uzmanı‘‘

‘‘
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Eski Kıbrıs 
Türk Ticaret 

Odası başkanı, 
duayen iş 

insanı Günay 
Çerkez kamu 

yapısını 
eleştirerek 

kamunun 
cazip hale 

getirilmesi ile 
özel sektörün 
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‘Kamu yapısı 
değiştirilmelidir’

Günay Çerkez
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KKTC kamu yapısının değişik bir ya-
pıya sahip olduğunu savunan iş in-
sanı Çerkez, en büyük sorunun ya-
pısal sorun olduğuna dikkat çekerek, 
KKTC’nin kuruluşundan itibaren bu 
sorunun yaşandığını söyledi. 

‘Kamu ile özel sektör arasında hak-
sız rekabet doğdu’

Çerkez, tarihsel sebeplerden dolayı 
verimsiz bir kamu yaratıldığını savu-
narak, ‘kamu verimsiz değil; aynı za-
manda özel sektörün de rakibi haline 
geldi. Kamu iş gücü olarak özel sek-
törün rakibidir. 

Bu da haksız rekabetin doğması de-
mektir. Çünkü kamuda çalışanlara 
özel sektörden daha iyi şartlar sunu-
larak, çok iyi maaşlar ödeniyor. Kamu 
çalışanlarının yıllık çalışma günü 80 
güne yakın olmasına rağmen o gün-
lerde dahi verimli çalışılmıyor’ ifade-
lerini kullandı.

Kamuda çalışma ortamının özel sek-
töre göre çok güvenli olduğuna de-
ğinen Çerkez, özel sektörün kamu ile 
rekabet etmesinin mümkün olmadı-
ğını, dolayısı ile bu cazibenin bir şe-
kilde azaltılması gerektiğini savundu. 

Çerkez; 1965’li yıllarda oluşturulan 
kamu yapısının o dönem koşulların-
da geçerli bir yapı olduğunu fakat 
şimdiki yıllara göre bu yapının ve-
rimli olmayarak hantal bir yapı hali-
ne büründüğüne değindi. Bu yapı ile 
sürdürülebilir bir kamunun mümkün 
olmayacağının altını çizen Çerkez, bu 
yapının devam etmesi halinde haksız 
rekabetin yaratılmaya devam edile-
ceğini belirtti. 

Çerkez konuşmasına şöyle devam 
etti; ‘’Devlet üretme çiftlikleri gibi 
işlerle uğraşıyor. Devletin verimsiz 
ve hantal bir yapısı var. Özel sektör 
üretim işini daha iyi yapar. Devletin 
işi üretmek değil, yönetmektir. Bir 
yerden gelir sağlanmıyorsa yönetime 
talip olmamak gerekir. Ancak bizde 
yönetime sahip olmak için yarışıyor. 
Çünkü öyle bir sistem yaratıldı ve 
geçmişten bugüne kadar geldi. İn-
giliz döneminde kamuda yaz ayların 
mesaiyi kaldırdılar. 

Bizde halen yaz mesaisi var. Bu ke-
sinlikle doğru bir uygulama değildir 
ve hemen kaldırılmalıdır. Kamuda 
yaz sıcaklıklarıyla mücadele edilebi-
lecek her türlü teknolojik alet (klima, 
vantilatör) var. İngiliz zamanında kli-
ma dahi yoktu. 

Türkiye’nin birçok devlet dairesinde 
klima yok ama tam zamanlı şekilde 
yaz, kış çalışıyorlar. Bugün baktığı-
mızda çalışanının müdürden daha 
fazla yaptırım gücü var. Biz böyle bir 
kamu düzeni ile çalışmaya devam 
ediyoruz.’’

‘’Avrupa Birliği sorguluyor’’

Günay Çerkez, Avrupa Birliği’ne giril-
mesi ile bir çok şeyi düzene girece-
ğine dikkat çekerek, ekonominin de 
bu sayede düzelebileceğini savundu. 
Güney Kıbrıs’ı örnek gösteren Çer-
kez, Güney’in Avrupa Birliği’ne gir-
mesinden sonra 2 belediye başkanı-
nın yanlış icraat yapmasından dolayı 
sorgulandığını da hatırlatarak, biz de 
hiç bir dönem böyle bir sorgulama-
nın olmadığını söyledi.

Çerkez, ‘Güney’de AB gibi 
bir güç var. Örneğin ön-
ceden Dimitris Hristofyas 
Cyprus Airways’e devletin 
bütçesinden yaklaşık 10 
milyon Euro verdi. Ara-
dan 10 yıla yakın zaman 
geçmiş olmasına rağmen 
Avrupa Birliği  aktardığı-
nız para halkın parasıydı, 
öyle veremezsin’ dedi ve 
Cyprus Airways parayı geri 
ödediği için battı. Bizde 
ise Kıbrıs Türk Hava Yolları 
batırıldı’ dedi.

‘Dünyanın hiçbir yerinde bu şekil-
de bir sistem yoktur’

Dünyanın hiçbir yerinde kamuda 
çalışan memurun 42 gün tatil ve 
42 gün mazeret izni olmadığını 
dile getiren Çerkez, geçmişte ka-
muda çalışmayı teşvik etmek için 
cazip imkanlar yaratıldığını fakat 
bu imkanların artık kaldırılması 
gerektiğini savundu. 

Çerkez, 30 yıldan beridir bütçenin 
%90’ının kamu çalışanlarına ayrıldı-
ğına dikkat çekti. Özel sektörün ver-
gisini ödemesine rağmen tam olarak 
hizmet alamadığına değinen Çerkez, 
özel sektörün verdiği vergiye karşılık 
aldığı hizmetin orantılı olmadığına 
dikkat çekti.
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‘Devletin işi üretmek değil, yönetmektir’

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın elin-
de bulunan Devlet Üretme Çiftliklerinden söz 
eden Çerkez, bu gibi kuruluşların bakanlıkla-
rın uhdesinden çıkarılarak özel sektöre veril-
mesi gerektiğini, bakanlıkların bu gibi işlerle 
zamanlarını harcamalarının doğru olmadığını 
söyledi. Bu durumun siyasilere seçim dö-
nemleri büyük avantaj sağladığını iddia eden 
Çerkez, dünyada bunun başka bir örneği ol-
madığını söyledi.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Rusya Federasyonu’nun 
Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav V. Osadchiy ile online bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmede Turgay Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Ergüven eşlik etti.

KKTC Ankara Büyükelçisi Sayın Kemal Köprülü ile KTTO Ankara 
temsilcisi Burcu Kayan  bir araya gelerek güncel projeler üzerine görüş 
alışverişinde bulundu.

KTTO Görüşmeler

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, eş başkanlar Aziz Limasollu ve 
Ramazan Gündoğdu beraberindeki heyetle Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel’i 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet – Catalano ve heyeti Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay Deniz ile görüştü. 
Görüşmede Deniz’e Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik, Genel 
Sekereter Yardımcısı Mustafa Ergüven, Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet 
Adiloğlu ve İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç eşlik etti.
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Konsey, 2020 
yılında yaşanan 
pandemi 
nedeniyle 
tüm ülkenin 
kapanmaya 
gitmesi, aynı 
zamanda 
da “Konsey 
Tüzüğünün” 
onaylamasının 
gecikmesi 
nedeniyle 
toplanamamıştır. 
Tüzük, 15 Ocak 
2021 yılında 
yürürlüğe 
girdiği için 
Resmi İstatistik 
Programını 
şu anda 
yapabiliyoruz. 
RİP hakkında bilgi 
verecek olursak; 
“Resmi İstatistik 
Programı 2021-
2025” ile Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde 
istatistik 
anlamında ilk 
defa planlı 
ve programlı 
döneme 
geçilecektir. 
Ülkemizde 
hükümetlerin 
ortalama 
ömrü 1,5-2 
yıl olduğunu 
biliyoruz. Sıklıkla 
yaşanan hükümet 
değişikliklerinden 
dolayı; hiçbir 
program, plan, 
stratejik eylem 
maalesef devam 
edemiyor.

KKTC İstatistik Kurum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu, Kurum`un açıkladığı verilerin kullanıcılara eşit 
erişiminin sağlanması adına; üretilen istatistiklerin temel olarak kullanıcılara web sayfası aracılığı ile sunulduğunu, bunun 
yanında daha fazla kullanıcıya erişebilmek için sosyal medya kanallarının da kullanıldığını açıkladı ve Kurumla ilgili 
sorularımıza şu yanıtları verdi; 

Yrd. Doç. Dr. Türel Özer Öksüzoğlu
KKTC İstatistik Kurum Başkanı

‘‘Eksiklikler tamamlandığında ve gerekli otomasyonlar 
oluşturulduğunda istenilen düzeye geleceğiz’’

İstatistik Kurumu, idari verileri der-
leme anlamında diğer Kurum ve Ku-
ruluşlara bağımlı bir kurum. Bağım-
lıdan kastımız; Ülkemizde E-devlet 
otomasyonu oluşmadığından dolayı 
tüm idari istatistikler, fiziki ortamda 
yani geleneksel olan yazışma yoluy-
la toplanabiliyor. Bu sebepten dolayı 
Kurumumuz, bir önceki yılın idari ve-
rilerini güncel yıl içerisinde derleye-
biliyor.   Örneğin Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO) “Rekabet Edebilirlik 
Raporu”nda kullanmak için bizden 
veri talep ettiğinde, maalesef ki bir 
önceki yılın verileri sunabilmekteyiz. 
Ancak Kurum daha hızlı veri derle-
mek için kamu kurumlar ve kuruluş-
ları ile protokoller yaparak, çalışma-
larına son sürat devam etmektedir. 
Yeni kurulmuş bir Kurum olarak, tüm 
bağ ve bağlantıları yeniden kurmaya 
ve organize etmeye çalışıyoruz. Ku-
rumumuzun, yaptığı tüm yayınları 
veya tüm toplantılarını web sayfasın-
dan güncel olarak yayınlamaktadır. 
Bu anlamda, bir taraftan eksik olan 
fiziki alt yapımız tamamlamaya çalı-
şırken öte yandan eksik olan insan iş 
gücümüzü tamamlamaya çalışıyoruz. 
Tüm bu eksiklikler tamamlandığında 
ve gerekli otomasyonlar oluşturuldu-
ğunda istenilen düzeye gelebileceğiz. 
İstatistik Kurumu bunları tek başına 
yapamaz. Tüm kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde çalışarak bunları başa-
rabiliriz. Biz almalıyız ki; gerekli veri-
leri diğer tüm kurum ve kuruluşlara 
verebilelim. O yüzden İstatistik Kuru-
mu’nun fiziki alt yapısının tamamlan-
ması çok önemlidir. 

‘’RİP ile KKTC’de istatistik anlamın-
da ilk kez programlı ve planlı döne-
me geçilecektir’’
İstatistik Kurumu, Resmi İstatistik 
Program (RİP) ile; Resmi istatistik 
ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlen-
dirmek ve ileriye yönelik görüş ve 
önerileri kapsayan çalışmalar yapmak 
üzere Konsey üyeleri ile ön bilgilen-
dirme toplantıları yapmaya başla-
dı. Bu kapsamda kısa bir süre önce 
KTTO ile de bir toplantı gerçekleş-
tirildi. Yasa gereği, İstatistik Konsey 
toplantıları yılda 2 defa yapılacaktır. 
İlk toplantı yılın ilk yarısında yapılma-
sı gerekmektedir. Bu yüzden Resmi 
İstatistik Programını tamamlayıp, 
Mayıs ayında İstatistik Konseyinin 
gündemine getirmeyi hedefliyoruz. 

Çünkü her gelen hükümet, bir ön-
ceki hükümetin yapmış olduğu çalış-
maları kabullenip, devam ettirmiyor. 
Bu yüzden ülkemizin bu programa 
ihtiyacı vardır. RİP’in, diğer plan ve 
programlardan ciddi bir farkı vardır. 
Çünkü İstatistik Kurumu’nun yaptı-
ğı bir programdır. RİP Taslağı, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası, KKTC Merkez Bankası, Kıbrıs 
Türk Belediyeler Birliği, KTAMS ve 
Kamu-Sen, YÖDAK, DAÜ ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşların müste-
şarlarının onayı ile kesinleşecektir. 
Program, İstatistik Konseyinde görü-
şülüp onaylandıktan sonra Bakanlar 
Kuruluna girecek ve Bakanlar Kurulu 
Kararı oluştuktan sonra İstatistik Ku-
rumu tarafından yayınlanacaktır. 

RİP çok önemli bir program-
dır. Bu programla, ülkemizde 
resmi istatistiklerin üretimin-
de ve yayımında karşılaşılan 
mükerrerlikler önlenecek, ce-
vaplayıcı yükü azalacak, ka-
muda insan gücü ve kaynak 
tasarrufu sağlanacak ve resmi 
istatistiklere olan güven daha 
da artacaktır. 

Aynı zamanda, resmi istatistikler bir 
standarda kavuşturulmuş, sorumlu 
ve ilgili kurumlar tanımlanmış, han-
gi verinin hangi kurum tarafından, 
hangi yöntemle derleneceği ve hangi 
dönemler için ve ne zaman yayımla-
nacağı konularına açıklık getirilmiştir. 
Böylece ihtiyaç duyulan her alanda 
güvenilir tek bir resmi istatistik üre-
tilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, 
ülkemiz için gerekli olan Ulusal Kayıt 
Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Siste-
mi, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Siste-
mi, İş Kayıtları Sistemi ve İdari Kayıt 
sınıflamalarının oluşturulması gibi alt 

yapı çalışmalarının tamamlanması 
gereklidir. Bu entegrasyon ile; odalar, 
sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar 
ve en önemlisi ülkede yaşayan insan-
ların işlemlerinde tamamen bürokra-
siyi azaltıcı bir öneme sahip olacaktır. 
Hangi daireye gidilirse gidilsin sadece 
kimlik bilgisiyle tüm bilgilerin önüne 
aktarılması sağlanacaktır. Bu anlam-
da, Anavatan Türkiye şu anda bu 
sistemi uygulamaktadır. Biz ise Tür-
kiye’nin neredeyse bir şehri kadarız. 
O yüzden ivedilikle bunu yapmalıyız. 

‘’Ekim 2022 tarihinde güncel bir 
TÜFE Sepeti oluşturulmuş olacak-
tır’’
2014-2015 yıllarında alan çalışması 
tamamlanan Hanehalkı Bütçe Anke-
tinin(HBA) , bir yıl süren analiz ça-
lışmaları ve gerekli hesaplamaların 
ülkemizde yaşanan pandemi sonrası 
halkımızın tüketim alışkanlıklarında 
olan değişim nedeniyle sepetin gün-
cel olmadığı yönünde birçok eleştiri-
ye maruz kalıyoruz. Bu talebi karşı-
layabilmek için Kurumumuz, Avrupa 
Birliğine Proje yaparak Hanehalkı 
Bütçe anketinin tüm finansmanını 
hibe olarak almıştır. Bu anketin ma-
liyeti 5 milyondur. İstatistik Kurumu, 
yapacağı HBA’ni Avrupa Birliği fi-
nansmanında ve Dünya Bankası’nın 
da teknik desteği ile güncelliyor. Ha-
nehalkı Bütçe Anketi Listeleme çalış-
ması 22 Nisan -15 Mayıs tarihlerinde 
yapılarak yeni haneler anakütleye da-
hil edilecek ve HBA; alan çalışması 1 
Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 ta-
rihinde yapılarak 1 yılda tamamlana-
caktır.  Böylece Ekim 2022 tarihinde, 
yeni TÜFE Sepeti oluşmuş olacaktır. 
Bu anlamda, KTTO`dan Hanehalkı 
Bütçe Anketi’nin önemini üyeleriyle 
paylaşmasını ve bize destek olmala-
rını istiyoruz. 
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Güney Kıbrıs, AB ülkeleri arasında Korona virüs testi sıralamasında 
birinci sırada yer aldı.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Güney 
Kıbrıs’ın Korona virüs vakalarının tespit edilmesi amacıyla uygulanan 
test sayısında, diğer AB ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu 
duyurduğunu aktardı.

Haberde, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) son 
14 günlük verilerine göre, Güney Kıbrıs, her 100 bin kişiye 40 bin 958 
test gerçekleştirerek ilk sırada yer alırken, pozitiflik oranı bakımından ise (yüzde 0,8) en düşük ikinci ülke konumunda yer aldı.

Güney Kıbrıs’ın her 100 bin kişilik nüfusta 20,3 oranıyla en düşük ölüm oranına sahip AB üyesi ülkeler arasında da yer aldığını aktaran gazete, 
ayrıca 80 yaş üzeri yaşlı nüfusun yüzde 82’sinin aşılanmasıyla AB’nin öngördüğü hedefin de aşıldığını vurguladı.

Avrupa’nın en büyük turizm şirketi TUI, 
pandemiden büyük yara alan turizm sektörünün 
yaz aylarında canlanmasının beklendiğini, Güney 
Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin ilk sıralarda tercih 
edilecek destinasyonlar olmasının öngörüldüğünü 
duyurdu.

Şirketin İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Andrew 
Flintham, BBC’ye verdiği demeçte yurtdışına 
seyahatler ve turizm hareketleri başladığında en 
olası destinasyonların neresi olacağı sorusuna 
“(Güney) Kıbrıs piyasaya çıktı ve oldukça pozitif, 
Yunanistan ve Türkiye de öyle. Ayrıca İspanya var” 
yanıtını verdi. Avrupa ülkelerine yaz sezonundan 
önce vakaları tekrar kontrol altına almaları için 
vakit olduğunu söyleyen Flintham, İngiltere’nin 
mayıs ayından itibaren devreye girecek “yeşil 
seyahat listesinde Karayiplerin de olabileceğini 
söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün 
ülkenin seyahatlere ilişkin yeni trafik ışığı sistemini 
açıklayacak. 12 Nisan’dan itibaren zaruri olmayan 
mağazaların ve restoranların açılacağı İngiltere’de 
tatilciler hükümetin seyahat planlarını yakından 
takip ediyor. İngiltere’nin yeşil seyahat listesinde 
Maldivler, Cebelitarık, Malta ve İsrail’in de yer 
alacağı belirtiliyor. Gelişmiş aşılama programlarına 
sahip olan Bermuda, Cayman Adaları, Anguilla, 
Antigua ve Barbuda ve Barbados gibi Karayip 
adaları da yeniden açılacak ilk adalar arasında 
gösteriliyor.

Ülkenin genç nüfusuna ise yaz tatili yapabilmeleri 
için tek dozluk Johnson & Johnson aşısının 
sunulması bekleniyor. İngiliz basınında “İbiza 
partileri için tek dozluk aşı” ifadeleriyle yer alan 
aşıdan 30 milyon doz sipariş verilmiş ve en geç 
temmuz ayına kadar 18-30 yaş arası nüfusa 
sunulması öngörülüyor.

Güney Kıbrıs test sayısında AB ülkeleri içinde 
birinci sırada

Güney Kıbrıs, Yunanistan 
ve Türkiye tatilcilerin ilk 
tercihleri

Güney Kıbrıs Haber

Güney Kıbrıs’ta ev 
fiyatları 2020’de %2.4 
oranında arttı
Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat’ın Ev 
Fiyat Endeksi’ne göre Güney Kıbrıs’taki ev 
fiyatları 2020’yi hafif yükselişlerle kapadı.

Endeks verileri, 2020’nin dördüncü çeyreği 
sonundaki ev fiyatlarının bir önceki yılın 
aynı çeyreğine kıyasla; Euro Bölgesinde 
%5.4 oranında; Avrupa Birliği’nde (AB) 
%5.7 oranında ve Güney Kıbrıs’ta da %2.4 
oranında arttığını gösteriyor.

Veriler ayrıca, AB’ye üye ülkeler arasında, 
2020’de ev fiyatlarında en yüksek 
artışın %16.7 ile Lüksemburg’da, %9.8 
ile Danimarka’da ve %9.4 ile Litvanya’da 
görüldüğüne işaret ediyor.

20 YIL SONRA GELEN EN YÜKSEK 
ARTIŞ ORANI

Eurostat’a göre, Euro Bölgesinde ev 
fiyatlarında saptanan ortalama artış oranı, 
2006’nın dördüncü çeyreğinden bu yana en 
yüksek (yıllık) oran olarak kayıtlara geçti. 
2020’nin üçüncü çeyreğinde de (2019’un 3. 
çeyreğine kıyasla) ev fiyatları sırasıyla Euro 
Bölgesinde %4.9 ve Avrupa Birliği genelinde 
%5.3 oranında artmıştı.

Eurostat rakamlarına göre ev fiyatlarında 
en yüksek çeyrek dönemlik artış ise Güney 
Kıbrıs’ta hesaplandı. 2020’nin üçüncü 

çeyreğiyle karşılaştırıldığında, 2020’nin 
dördüncü çeyreğinde ev fiyatları Euro 
Bölgesinde %1.4; AB içerisinde %1.3 ve 
Güney Kıbrıs’ta ise %4.7 oranında yükseldi. 
Litvanya %3.9, Estonya da %3.8’lik artışla 
dikkat çekerken, 3’üncü-4’üncü çeyrekler 
arasında İspanya’daki fiyatlarda % 0.8, 
Macaristan’daki fiyatlarda ise % 0.7 düşüş 
saptandı.

FİYATLAR DALGALANIYOR

2010-2020 arasındaki dönemde AB’deki 
konut fiyatlarının önemli ölçüde dalgalandığı 
görülüyor. Verilere göre 10 yıllık dönemde 
AB’deki konut fiyatları 23 üye devlette arttı 
ve 4 üye devlette ise düştü. Bu süreçte en 
yüksek artışlar şöyle sıralandı:

Estonya %112.8, Lüksemburg %99.8, 
Macaristan %90.6, Letonya %85.6 ve 
Avusturya %81.4 oranında. Veriler ayrıca, 
Yunanistan’da %28.1, İtalya’da %15.2, 
İspanya’da %5.2 ve Güney Kıbrıs’ta da %3.4 
oranında düşüşlere işaret ediyor.
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Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik yapılarak, 
ülkedeki yabancı uyruklu çalışanların, 30 Haziran’a kadar ön izinden 
muaf işlemlerini yaptırabilmelerine olanak sağlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Yabancıların Çalışma İzinleri 
(Değişiklik) Tüzüğü” ile esas tüzüğün 
30’uncu maddesi değiştirildi.

Yapılan değişiklik şöyle:

“Covid 19 pandemisi nedeniyle 14 
Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının 
kapanması ve ülkeye giriş çıkışın 
sınırlandırılması sebebiyle ülkeye 
giriş yapıp ülke içinde bulunan ve 
yurt dışına çıkış yapamayan,

(A) Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde ikamet izni ile 
kalan ancak Esas Tüzüğün 30’uncu 
maddesinin (1), (2) ve (5)’inci fıkraları 
kapsamı dışında olan kişilerin,

(B) Son işyerinde 6 aydan az çalışmış 
olup, çalışma izni iptal edilen ve iptal 
tarihinden sonraki 40 günlük yasal 
süresi 14 Mart 2020 veya soması bir 
tarihte bitmiş olan kişilerin,

(C) Öğrenci Muhaceret İzni olup 
okuldan mezun olan ve/veya okulla 
ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 
60 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 
veya sonrası bir tarihte bitmiş olan 
kişilerin,

(D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine turist vizesi ile giriş yapmış ve 
vize süresi bitiş tarihi 14 Mart 2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş 
olan kişilerin Daireye müracaat ettiği tarih, işe başlama tarihi kabul 
edilerek 30 Haziran 2021 tarihine kadar ön izinden muaf işlemleri 
yapılabilir.”

Yabancı çalışanlar 30 
Haziran’a kadar ön 
izinden muaf işlem 
yapabilecek

biliyor 
musunuz





15
Ekonomi / Nisan 2021

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Mesleki 
Teknik 

Öğretim 
Dairesi 

Müdürü 
Gülşen 

Hocanın 
mesleki 

teknik 
alanında 

yetişen 
çocukların 
çalışmaları 

ile ilgili 
bilgi verdi. 

‘Online eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin 
yerini tutamaz’

Gülşen Hocanın
Mesleki Teknik Öğretim 

Dairesi Müdürü

Geleceğin zanaatkârlarının yetiştiği okul-
larda  pandemi koşulları nedeniyle uygu-
lamada büyük sıkıntıların yaşandığını dile 
getirdi.  Hocanın sertifikasyon sistemine 
de değinerek, dairenin sivil toplum örgüt-
leri ile istişare halinde çalışma yürüttüğü-
nü kaydetti. 

Mesleki teknik alanında  yetişen ço-
cuklar ve yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz? Öğrencilerin mezun 
olabilmeleri için online eğitim almaları 
yeterli oluyor mu?

Maalesef yeterli değildir. Özellikle uygu-
lamalı eğitim veren meslek liselerinde, sa-
dece online eğitim yaparak meslek eğiti-
mini ve yeterlilik kazanımları kazanmaları 
mümkün değildir. Tüm amacımız en kısa 
sürede yüz yüze eğitime geçip, bu süre-
ci de uzatılabildiğimiz kadar uzatmak ve 
öğrencilerin kazanımlarını elde etmelerini 
sağlamaktır. Ne iş hayatı ne de yeterlilik-
le ilgili dünya, bu konuda ödün vermiyor. 
Tüm çalışmalar ve standartlar devam edi-
yor. Biz dünyadaki gelişmeleri de takip 
ediyoruz. Özellikle Güney’deki ve İngil-
tere’deki gelişmeleri yakinen takip edi-
yoruz. Örneğin İngiltere’de yüz yüze ve 
online olarak yapılan eğitimleri akride de-
diğimiz kurumlar kabul etmedi ve kendi 
sınavlarını kendileri ekstra yapıyorlar. Ak-
ride veren kurumlar; ‘’biz de standartlar-
dan ödün vermeyeceğiz, bu standartlar-
dan ödün vermeyenler bu belgeye sahip 
olacaktır’’ diyor. Fakat maalesef ülkemiz 
için bunu söylemek çok zor. Çok uğraşı-
yoruz. Geçen sene Mart ayı sonrasında 
okullar kapandı ve Eylül’de kısa bir süre 
yüz yüze eğitimini devam ettirme şansı-
na sahip olduk ancak pandemi süreciyle 
kapanmamıza bağlı olarak belli alanlarda 
neredeyse hiç denecek kadar uygulama 
yapmadan, sadece teori bilgileri verdik. 
Buna bağlı olarak meslek eğitimini sür-
dürmeye çalışıyoruz. Çocuk gelişimi, gra-
fik, bilişim, el sanatları ve kuaförlük gibi 
bölümlerimizde uygulama yapacağımız 
malzemeleri okullara almıştık. Malzeme-
leri okul idareleriyle birlikte dağıttık ve 
öğrencilerimizin uygulamalarını evde de 

yapabilmeleri sağlayarak belli alanlarda 
%100 olmasa da %50’lik bir hedefe ulaş-
tık. Ancak mobilya, metal, makine, motor, 
elektrik elektronik gibi alanlarda uygula-
ma yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü onlar 
büyük araçlar, kesimler, ölçülendirme 
gereklidir. Çocuklarımızda da bu malze-
meler -yok. Malzemeleri versek bile araç 
yok. Bu gibi alanlarda zorlanıyoruz ve bu 
alanlarda eğitimi uzaktan sürdürmek çok 
zor. Öğrencilerimizin fikirleri bizim için 
çok önemlidir. Çünkü eğitimi, öğretmenin 
şekillenmesi, hızlanması veya yavaşlama-
sı elde bulunan öğrencilerin profille göre 
yönlenmesiyle mümkündür. Eldeki profil; 
‘’öğrenemiyoruz’’ diyor. Bu öğreneme-
me noktasında öğrenci ve velilerimizde 
de büyük eksiklik vardır. Çünkü bir kısım 
öğrencilerimizin gerekli olan teknolojik 
cihazlara sahip olmalarına rağmen derse 
katılımlarında ciddi sorunlar yaşıyoruz. 
Öte yandan ailelerde ilgisizlik var. Veliler, 
öğrencilerin derse katılımlarını kontrol et-
miyor. Tabii herkes ekmek, iş derdinde… 
Dolayısıyla derse katılım nedenlerini tam 
anlamıyla %100 belirleyemiyoruz. Belir-
lesek bile çözüm bulunamıyor.

Bu süreçte çalışmak zorunda ka-
lan öğrencilerimiz var. ‘’Hocam, 
annem ve babam otelde çalışıyor-
du. Ancak süreçten dolayı işsiz 
kaldılar fakat ben iş buldum ve şu 
anda çalışmak zorundayım. Çünkü 
paraya ihtiyacımız var. Aksi takdir-
de aç kalacağız’’ diyor. Ne denile-
bilir ki…

Tabii okullarda açık olmadığından dolayı 
online sistem vardı, yasal mıydı? Değil 
miydi gibi tartışmalardan dolayı sistem 
kaldılar. İlgisizlikten, telefonla uyandırıp 
derse girmelerini sağlayan öğretmenleri-
miz bile var… Ancak ne kadar çaba har-
carsak, harcayalım şu bir gerçek ki; on-
line dediğimiz eğitim yöntemi, yüz yüze 

eğitime destektir. Hiçbir zaman yüz yüze 
eğitimin yerini tutamaz. Tabii bazı sistem-
lerde belki teori dersleri olabilir ve basit 
işlemlerde olabilir. Ancak bir alanda biri-
sinin meslek sahibi olabilmesi için sadece 
teorik bilgi alanında değil; pratik bilgiler 
de öğretilmelidir. Ancak bunu da yaparak 
öğrenebilirsiniz. 

Sertifikasyon sistemi hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Öğrenim veya eğitim yaşam boyu sü-
rer. Yaşam boyu sürdüğümüz öğrenimin 
ve eğitimin yanı sıra okullarımızda katı 
ve geleneksel sistemlerimiz var. Ancak 
dünya bunu sertifikasyon sistemiyle çö-
züyor. Çok ihtiyaç duyulan bir yere, kısa 
sürede etkin kurslar açarak, onun sınavını 
yaparak o belgeyi veriyor ve ihtiyacı kar-
şılıyor. Örneğin ortaokuldan liseye gelen 
çocuklarımız birkaç yıl eğitim aldıktan be-
lirli bilgileri elde ediyor, kazanımlara sahip 
oluyor fakat mezun olmasına 1 yıl kal-
mışken çok kötü bir şey olup okulu bırak-
mak zorunda kalıyor. Böyle bir durumda 
sistemimiz, bu çocuğu liseyi okumadığını 
ve ortaokuldan mezun olarak gösteriyor. 
Ancak 3 yıldır bu çocuk sistemde olma-
sına rağmen belki bir garson olamamıştır 
fakat bir komi veya bulaşıkçı olmuştur. 
Bunun sertifikasını vermek gerekir. İşte 
bu yüzden sertifikasyon sistemine geç-
mek gerekiyor. Bu anlamda mesleki ye-
terlilik yasamızı 6 Temmuz 2020 yılında 
geçirdik ve buna bağlı olarak ilgili tüzük-
leri yapıyoruz. Daha esnek bir yapı ve iş 
hayatının ihtiyacı olan çok kısa sürede ye-
tiştirip, onları sertifikasyon sistemiyle do-
natıp iş hayatına kazandırmak istiyoruz. 
Tabii bunu yaratırken iş hayatının sisteme 
dahil olması çok önemlidir. Çünkü öğ-
rencileri yetiştirirken iş hayatı da bizlere 
güven duymalıdır. Bu nedenlerden dolayı 
bizde bu yönetim kurulu oluşturduk. Kıb-
rıs Türk  Ticaret Odası, Kıbrıs Türk  Sanayi 
Odası, Esnaf Zanaatkarlar Odası,  Mimar 
Mühendisler Odası Birliği, YÖDAK ve  
Çalışma Bakanlığı ana paydaşlarımız.  Bu 
sivil toplum örgütleri karar verici organla-
rımız olarak yer almaktadırlar. 
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Öğretmenlerimiz elinden 
gelen gayreti gösteriyor. Biz 

öğrencilerimize yönelik anket yaptık. 
Elde ettiğimiz bilgi de öğrencilerin 

%80’i uzaktan eğitimin etkin 
olmadığını, bu yönde bir öğrenmeyi 

sağlanamadıklarını ifade ettiler.

Mesleki yeterlilik yasamızı 6 Temmuz 2020 yılında geçirdik ve buna bağlı olarak ilgili tüzükleri yapıyoruz. Daha esnek bir yapı ve iş
hayatının ihtiyacı olan çok kısa sürede yetiştirip, onları sertifikasyon sistemiyle donatıp iş hayatına kazandırmak istiyoruz.
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Çinli e-ticaret şirketi Alibaba’ya tekelleşme 
karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 
milyar dolar para cezası kesildi.

Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca 
(SAMR) yapılan açıklamada, Alibaba’nın 
rekabeti sınırladığı ve malların serbest 
dolaşımını engelleyerek piyasadaki hakim 
konumunu kötüye kullandığı belirtildi.

SAMR, 12 Mart’ta aralarında Tencent, Çinli 
arama motoru Baidu Inc, Didi Mobility 
ve Softbank’ın da bulunduğu 12 şirkete 
tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri 
gerekçesiyle 77’şer bin dolar para cezası 
kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci 
uygulamalarının önüne geçmek için yeni 
düzenlemeleri, 8 Şubat’ta yürürlüğe 
koymuştu.

Apple, piyasaya 
süreceği ileri 
teknoloji iPad 
ekranlarında 
tedarik sıkıntısıyla 
karşı karşıya.

Apple Inc.’in 
yakında çıkacak 
olan en üst düzey iPad Pro’nun öne çıkan 
özelliklerinden biri olacak yeni nesil ekranlar 
konusunda, üretim sorunları ile karşı karşıya.

Bloomberg’in haberine göre, Kaliforniya 
merkezli teknoloji şirketi, nisan ayının ikinci 
yarısında duyurulacak 12.9 inç iPad Pro 
setinde yeni bir MiniLED ekran teknolojisini 
sergilemeyi planlıyor.

Ancak kayklar, firmanın denizaşırı 
tedarikçilerinin düşük üretim sorunlarıyla 
uğraştığını söyledi. MiniLED üreticilerinden 
en az birinin, sonuç olarak üretimi kısa süre 
önce duraklatması gerektiği ifade edildi.

Haberde, üretimdeki tıkanıklığın, iPad 
Pro’nun daha sonra piyasaya verileceği ve 
başlangıçta kısıtlı miktarlarda sunulacağı 
anlamına gelebileceğini söyledi.

ABD medyasında, Twitter’ın Clubhouse’u 
4 milyar dolar bedelle satın almak için 
görüşmeler yaptığı konuşuluyor.

Twitter, son aylarda sosyal medya kuruluşu 
Clubhouse’u satın almak üzere görüşmeler 
yürüttü.

Kaynaklara göre taraflar arasında yürütülen 
görüşmelerde Clubhouse için değerleme 4 
milyar dolar civarı bedel üzerinden yapıldı.

Müzakerelerin şu an devam etmediği 
belirtilirken müzakerelerin neden durduğu 
konusunda da bilgi olmadığı aktarıldı. 
Şirketler henüz haber hakkında açıklama 
yapmadılar.

Apple ekranda tedarik 
sıkıntıları yaşıyor Twitter, Clubhouse'u 

4 milyar dolara satın 
alabilir

Çin’den Alibaba’ya 2,8 
milyar dolar ceza

TEKNOLOJİ
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Gazimağusa’da 
faaliyet 

gösteren 
Menekşeli 

Ltd. direktörü 
Metin 

Menekşeli 
günden 

güne daralan 
ekonominin 

tüm esnafı 
etkilediğini 
belirterek, 

pandeminin 
ülke 

ekonomisine 
darbe 

vurguğunu 
savundu.

‘’Her isteyene yurt yapılması 
için kredi verildi’’Metin Menekşeli

Menekşeli LTD. Direktörü

‘’Çekirdekten büyüdük’’

1966 yılında Larnaka’da doğdum. 
1974 yılında Larnaka’dan göçmen 
olarak buraya geldik. Bu tarafa gel-
diğimiz zamanlarda annem ve ba-
bam bize birkaç iç çamaşırı ve birkaç 
pantolonu üst üste giydirmişti. Çok 
iyi hatırlıyorum… Zora düşmemek, 
hiç yoksa elbiselerimizden birkaç 
yedek olsun diye düşünmüştü. O 
zamanlar 8 yaşındaydım. Babam o 
dönemin en büyük müteahhitlerin-
dendi. Babamın o dönem yaptığı 
işler bizim için halen referans ni-
teliğindedir. Babam 1974 yılından 
sonra buraya geldiğimiz zaman mü-
teahhitlikten anladığı için tekrardan 
müteahhitliğe girişim yaptı. Birçok 
önemli işlere imza attı. Örneğin Lef-
koşa’da Lokmacı Barikatı bölgesinde 
yapılan ilk kanalizasyon müteahhit-
liğini, Alsancak bölgesinde yer alan 
Özgürlük Anıtı müteahhitliğini yap-
mıştı. Biz de babamın yanında çekir-
dekten büyüyerek, hırdavat ve inşa-
at işleriyle başladık ve 1989 yılında 
Menekşeli Limited isimli işletmemizi 
açtık. 

‘’Öğrenci sayısı artmadan yurt sa-
yısı artırıldı’’
Şirketimizde inşaat malzemelerinin 

satışını yapıyoruz. İnşaat sektörüne 
hizmet verdiğimiz için A’dan Z’ye 
her türlü inşaat mazemesi var. 
Bunun yanı sıra ithalat ve ihracat da 
yapıyoruz.. İnşaat demiri, çimento, 
kereste, çivi, kiremit gibi tüm ürün-
leri satıyoruz. Tabii birçok projelere 
imza attık. 
Bunlardan birisi de DAÜ’de bulunan 
öğrenci yurdudur. 
Biz öncü olarak o bölgede yurt aç-
tık, ancak öğrenci sayısı artırılmadan 
yurt sayısı artırıldı. Her gelen hükü-
met yurt açmak isteyenlere kredi 
verdi. Yurt sayısı arttı ama öğrenci 
sayısında herhangi bir artış için çaba 
sarfedilmedi. Hiçbir plan, program 
yapılmadan yurtlar artmaya devam 
etti fakat öğrencilerin rakamında 
herhangi bir değişiklik olmadı. 

‘’Mantıklı hareket etmezsek eğer, 
ülke bir yerden sonra tıkanacaktır’’

Ülkemizin ekonomisi şu anda pan-
demiden dolayı geriledi. Bizde iş-
letme olarak ekonomiden dolayı 
tedbirli davranmaya çalışıyoruz. 
Bunun yanı sıra dövizin her geçen 
gün artması ve bizlerin her şeyi do-
lar ile almamız, bizim de paramızın 
Türk parası olması gibi birçok sorun 
yaşanıyor. İnsanlarımızın TL bazında 

kazanması dövizin artışı karşısında 
çaresiz bırakıyor. Çünkü dolar ile 
bugün alınan ürün, ertesi günü daha 
fazla bir fiyatla alınıyor. 
Ekonomimizde büyük sorunlar var. 
Bu sorunlarla da maalesef yönetim-
de yer alan idarecilerimiz tam an-
lamıyla ilgilenmiyorlar. Bu anlamda 
idarecilerimizin öncellikle kamuda 
düzenleme yapmalıdır. Özellikle ka-
muda kokuşmuş yerleri temizlemek 
gerekir. 
Bunun yanı sıra memurun hazıra 
konmaya çalışması, çalışmayan tüm 
memur pozisyonlarında olanların 
gitmesi gerekir. Maalesef kamu içe-
risinde çalışmayan, hazıra konan ve 
oturarak para kazanan birçok kişi 
var. 
Böyle olunca okulunu bitiren, bitir-
meyen herkes devlette iş kovalıyor. 
Devlete işe girip yatmaya çalışıyor-
lar. Mantıklı hareket etmezsek eğer, 
ülke bir yerden sonra tıkanacaktır. 
Gerçekler bunlardır ve bunları artık 
konuşmak gerekir. 
Çünkü ülkemiz çok zor günlerden 
geçti ve bugünlere geldi. Geçmi-
şi unutan, geleceğini göremez. Bu 
yüzden birlik olmamız, ülkemize 
sahip çıkmamız gerekiyor. Çok çalış-
malıyız… Çalışmadan ülkemize sahip 
çıkamayız. 
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Okulunu bitiren, 
bitirmeyen herkes 

devlette iş kovalıyor. 
Devlete işe girip 

yatmaya çalışıyorlar. 
Mantıklı hareket 

etmezsek eğer, 
ülke bir yerden 

sonra tıkanacaktır. 
Gerçekler bunlardır 

ve bunları artık 
konuşmak gerekir. 
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf 
Scholz, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) dijital euro ihracına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Scholz, “Şimdi dijital euronun ihracına yol açacak bir 
süreç içindeyiz. Zaten, buna (dijital paranın ihracına) 
ikna oldum.” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) attığı 
adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten 
Scholz, “Avrupa, dijital merkez bankası parasında 
ön saflarında yer almalı ve parayı aktif olarak 
tanıtmalıdır.” dedi.

Öte yandan ECB, 14 Mart’ta bankanın olası “dijital 
euro” ihracına yönelik aldığı kamuoyu görüşünün 
detaylı raporunu açıkladı.

Bankanın dijital euro ihracına yönelik kamuoyu 
görüşünde Euro Bölgesi vatandaşları ve profesyonellerinin, dijital 
euronun “mahrem, güvenli ve ucuz” olmasını bekledikleri ortaya 
çıktı.

Rapora göre, Euro Bölgesi vatandaşları ve şirketleri dijital para ile 
ödeme yaparken “ödemenin gizliliğini (kişisel gizlilik mahremiyet)” 
önemli öncelik olmasını bekliyor.

Ödemelerin “gizliliği” potansiyel bir dijital euronun talep edilen 
özellikleri arasında yüzde 43 ile en yüksek sırada yer alırken, bunu 
yüzde 18 ile “güvenlik” ve yüzde 11 ile “Avrupa çapında erişim 
talebi” izledi. Bunları ise yüzde 9 ile dijital euroda ek maliyetlerin 
olmaması ve yüzde 8 ile de online kullanım takip etti.

ECB, bu yılın ortasında dijital euro konusunda resmi bir projenin 
başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Almanya’dan dijital 
euroya onay
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Ekin Adademir
Ekin Adademir Limited Direktörü

“ Pandemi 
yönetimini 

çok 
başarısız 

buluyorum “

“

Şirket olarak tedarikte sıkıntı ya-
şamadıklarını kaydeden Adademir, 
Devlet ve hükümet olarak pandemi 
sürecini çok kötü yönettik. Çok iyi 
yönetme şansımız vardı, ama biz ko-
laya kaçtık. 3 ay kapandık. O kapan-
ma sürecinde ‘‘Vaka yok’’ diye açıkla-
ma yapılıyor olmasına rağmen kapalı 
kaldık, dedi.

Ekonomi Gazetesi`ne önemli açık-
lamalarda bulunan Adademir, 12 
Nisan’dan sonra ülkemizde ‘Kapalı 
Turizm’ yapılacak olmasını olumlu 
değerlendirdi.

Gıda sektörü olarak tedarikte bir 
sıkıntımız olmadı

Tabii bizler gıda sektöründe tam 
anlamıyla hizmet veren bir firma 
değiliz. Gıdaya giren gazlı ve gazsız, 
alkollü, çikolata, şekerleme ürünleri-
miz vardır. Temel tüketim gıdaların-
da faaliyet göstermiyoruz. Ancak bu 
sektörlerde dünyayla karşılaştırdığı-
mızda özellikle hizmet ve bulundur-
ma noktasında dünyayla bir farkımız 
yoktur. Bu süreçte de görüldü ki 
gerek ithal yönünde gerekse de nok-
talara yönelim yönünde herhangi bir 
sorun yaşanmadı. Dünyada pande-
minin başlamasıyla insanların panikle 
marketlere hücum ederek, markette-
ki birçok ürünü aldığını ve insanların 
ürün bulamadığı görüldü. Bizde de o 
oldu fakat biz o boşluğu yaratmadık. 
Boşalan rafı hemen doldurduk. Hiç-
bir marketi malsız bırakmadık. Sürekli 
olarak hizmet vermeye devam ettik. 
Daha sonra görüldü ve insanların 
marketlere hücum etmesinin gerek 
kalmadığı ortaya çıktı. 

Süreç içerisinde marketlerdeki 
ürünlerin bir anda fiyatlar yükseldi. 
Bunun nedeni nedir?

Bir yere araba park etmek yasak-
sa ve eğer oraya gidip arabayı park 

ederseniz, polis gelip size ceza yaza-
caktır. Ancak siz yasağı, kuralı, koyan 
ve bunu uygulayan polis sanırsınız. 
Sonra polis ile kavga başlarsınız. Fa-
kat kuralı, yasağı koyan polis değil-
dir. Belediye, karayolları gibi sistemi 
oluşturan kurumlardır. Bu kurumlar 
tüm sistemi tamamlar ve en sonun-
da polise; ‘’buraya park etmek yasak-
tır. Senin görevin buraya araba park 
edene ceza yazmaktır’’ denilir. Ama 
vatandaş bu şekilde düşünmüyor ve 
polisi suçluyor. Ancak polis sistem-
deki son kişidir. Dolayısıyla market-
lerdeki fiyatlarla ilgili tüketici, ürünü 
marketten alıyor ve pahalı olduğu 
zaman marketçide suçu bulur. Mar-
ketçi ise getirene suçu atar. 

Bu artışlar piyasanın belirlediği kural-
lar ve şartlardır. Esas olarak pahalılık 
veya artış; kur patlaması, mala aşırı 
talep gibi birçok nedenden dolayı 
olmaktadır. Bu nedenlerin hiçbirini 
bizler kontrol edemeyiz. Zaten bu 
durum da kontrolümüzde değildir. 

 

Pandemi öncesinde yıllık ithalat ra-
kamlarıyla  pandemi sürecinde yapı-
lan ithalat arasındaki fark nedir? 

Biz tam anlamıyla gıda sektöründe 
hizmet vermiyoruz ancak bizde de 
düşüş oldu. Biz, Ercan Havaalanı’nda 
yoğun tedarikcilik yapan bir fimayız 
ancak Ercan Havaalanı yaklaşık 1,5 
yıldan beridir kapalı. Öte yandan 
oteller de kapalı. Pandemi nedeniyle 
insanlar da daha ekonomik ürünlere 
yoğunlaştılar. Genel tüketim ürünle-
rinde artış oldu ama bu artış halen 
devam etmiyor. Genel tüketimde 
aşırı talep aşağıya düştü ve bu ta-
lebin ortalamasını aldığımızda 2019 
ile 2020 yılı paralel gitmiştir. Bizim 

alkol, gazlı ve gazsız gibi içeceklerde 
öyle olmamıştır fakat genel tüketim-
de öyle olmuştur. Belki bazı ürünler-
de yükselme oldu fakat bazılarında 
da düşüş olmuştur.

Bu süreçte ülke ekonomisini değer-
lendirir misiniz? 

Devlet ve hükümet olarak 
pandemi sürecini çok kötü 
yönettik. Çok iyi yönetme 
şansımız vardı, ama biz kolaya 
kaçtık. 3 ay kapandık. O ka-
panma sürecinde ‘‘vaka yok’’ 
diye açıklama yapılıyor ol-
masına rağmen kapalı kaldık. 
Şu anda vaka sayıları 80’lere 
geldi fakat herkes normal ha-
yatına devam ediyor. Kapalı 
kaldığımız zaman bunun ma-
liyeti ekonomiye milyonlarca 
dolar olarak yansıdı. Ancak 
biz tüm gücümüzü düşman 
yokken, düşmana kullandık. 
O dönemden ortada düşman 
olmamasına rağmen biz tüm 
mermilerimizi bitirdik. Şu 
anda düşman üzerimize geli-
yor fakat bizde güç yok.

Pandemi yönetimini çok başarısız 
buluyorum. Devletin ekonomik gücü 
olsaydı eğer kapatılabilir; fakat me-
muru ödeyip, özel sektörü çalışanını 
yok sayıp, onları sanki burada yok-
muşçasına kabul etmek ve sadece 
memuru kendi vatandaşı olarak gör-
mek doğru değildir. 

Aşılanma politikamız hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Hem biz hem de bütün dünya için 
en hızlı ve basit çözüm yolu; aşıdır. 
Ancak aşının tedarik edilme konu-

Bundan dolayı tıpkı Trafik 
polisi örneğim gibi genelde 
ilk muhatap her zaman 
suçlanır. 
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su bambaşka bir hâl 
almıştır. Tedariki özel 
sektör kanadıyla ya-
pılması mümkün de-
ğildir. Sadece devlet 
kanadıyla yapılabili-
yor, fakat bizim ta-
nınan bir devletimiz 
yok.Türkiye üzerinden 
veya AB kanadıyla 
aşılar gelmektedir. 
Esas Türkiye’den aşı-
nın gelmesi lazım fa-
kat Türkiye’nin de ih-
tiyacı ortadadır. Bize 
gönderiliyor fakat bu-
nun ne kadar geleceği 
ikili ilişki ve diyalog-
larla mümkün olacak-
tır. Aşı konusunda risk 
gurubundan başlanı-

yor fakat çok izole ol-
muş 65 yaş üzerinde 
vatandaşlar olmasına 
rağmen onlar da aşıla-
nıyor. Tamamıyla izole 
olan yaşılar yerine; 
kronik hastalığı olan 
hastaların aşılanması-
nı daha doğru olurdu. 
Tabii kolay da değil. 
Çünkü bizim sistem-
lerimiz; ahbap, arka-
daş, dost ilişkileriyle 
yüzünden bozuluyor. 

12 Nisan’dan son-
ra ülkemizde ‘Kapa-
lı Turizm’ yapılması 
planlıyor. Yıl sonuna 
kadar hareketlenme-
nin devam edeceğini 

düşünüyor musunuz? 
Öngörünüz nedir?

Uygulanabilirse eğer 
çok iyi olabilir. Ancak 
aşılanmayı tamam-
larsak hareketlenme 
olur. Çünkü turizm şu 
anda kapılarımızı zor-
luyor. Kapıları açarsak 
eğer turistler gelir. 

Çünkü insanlar artık 
gezmek, tatil yapma-
ya ihtiyaç duyuyor. 
Hareketlilik mutlaka 
olacaktır.  Fakat kim-
lerin hareketlenme 
başlayana kadar da-
yanma gücü kalacak 
bilinmez. 
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