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TOBB ve KTTO işbirliği ile ‘Gıda- Tarım Heyeti Ziyareti’ 12-13 
Temmuz’da gerçekleşecek 

8’de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası (KTTO) tarafından oluşturulan Türkiye – KKTC 
Ticaret Odası Forumu Ortak Yönetim Kurulu toplantısı ve 
“Gıda- Tarım Heyeti Ziyareti Programı” 12-13 Temmuz 2021 
tarihlerinde Anamur (Mersin)’de gerçekleşecek.
Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu Türkiye ve KKTC 
tarafından üyeler ile, KKTC ve Anamur’dan Gıda ve Tarım 

alanında faaliyet gösteren firmaların da katılımına açık 
olan program kapsamında, Anamur’da faaliyet gösteren 
tarım tesisleri, tarımsal ürün depolama tesisleri, fidanlık 
ve fidan satış tesisleri, depolama tesisleri ile Anamur Hal’i 
ziyaret edilecek. Program kapsamında ayrıca, Türkiye-KKTC 
Ticaret Odası Ortak Yönetim Kurulu toplantısı ile firmalar 
arası iş görüşmeleri gerçekleşecek.

 “Demokratik 
ülkelerde sistemi 
değiştirmek daha 
kolaydır”

Ahmet Ratib
Güneş Residence Direktörü 

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar, en 
önemli toplumsal sorunlar listesinin 
başına ekonomik durumu yerleştirdi. 
Kişisel sorunların başında ise “sağlık 
ve sosyal güvenlik” yer alırken, 
“demokrasinin işleyişinden” duyulan 
endişe giderek artıyor.

Zam:
Yeni zamlar 
enflasyonu 
fena uçuracak

KKTC’de özellikle 
Mayıs ve Haziran 
aylarında ardı 
ardına tüm mal ve 
hizmetlere gelen 
zamların, enflasyon 
oranında ciddi 
artışlara neden 
olacağı belirtiliyor.
Türk Lirası’nın 
2021 başından 
bugüne %17 
oranından fazla 
değer kaybettiği 
hesaplanırken, 
akaryakıta bir ay 
içinde iki kere 
zam yapılması ve 
ekmek fiyatlarında 
da artışlar 
yaşanmasının, 
zincirleme zamlara 
neden olmasına 
kesin gözüyle 
bakılıyor.

Dursun Oğuz (Maliye Bakanı)

“Bütçe 
açığı   
BüyüDü”

13’de

2’de

ticaret Bakanı Muş: KKtC ile yaptığımız protokol ve 
anlaşmalarla önünü açtığımızı düşünüyorum

14’de
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Maliye Bakanı Dursun 
Oğuz son günlerde 
gündeme gelen 
e-fatura hakkında 
konuştu. 
Bakan Oğuz, “Gümrük 
Bilgi Sistemi (GBS)” 
adı altında Gümrük 
otomasyonunun 
14 Haziran’da 
Ercan Gümrük 
Şube Amirliği’nde 
pilot bölge olarak 
uygulamaya 
konulduğunu ve 
uygulamanın “başarılı” 
bir şekilde devam 
ettiğini hatırlattı. 
Oğuz, dijitalleşmede 
Maliye Bakanlığı’nın 
hizmet kalitesinin 
artırılması ve hizmet 
kayıplarının en aza 
indirgenmesi yönünde 
çalışmalara devam 
edileceğini de kaydetti. 
Açıklamada, e-fatura 
kapsamında Gelir ve 
Vergi Dairesi’nden 
gerekli izinlerin 
alınması kaydıyla 
isteyen işletmelerin 
kendi sistemleri 
üzerinden e-fatura 
kullanabilecekleri, 
kendi sistemi olmayan 
işletmelerin ise Gelir 
ve Vergi Dairesi’nin 
sağlayacağı portal 
üzerinden uygulamaya 
geçiş yapabilecekleri 
de belirtildi.

“Gümrük 
görüntüleme cihazının 
tedariki bize fayda 
sağlar” 
Türkiye Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan ile 
geçtiğimiz aylarda 
bir araya geldiklerini 
hatırlatan Bakan 
Oğuz, bu görüşmede 
gümrükteki uyum 
konusunun ele 
alındığını kaydetti. 
Oğuz şöyle konuştu:
“Türkiye şart koydu 
algısı doğru değil” 
“KKTC ev ödevlerini 
yapmadığı için 
protokolde aksaklık 

yaşanıyor” yönündeki 
söylemlere de tepki 
gösteren Oğuz şöyle 
konuştu: “Sanki 
KKTC bir söz verdi 
ve yapmadı da 
protokolde belirtileni 
alamıyor gibi bir algı 
yaratılması yanlış. Altını 
çizerek söylüyorum, 
ekonomik protokol 
imzalanırken oraya 
konulan şartları KKTC 
koydu. Yani Türkiye 
şart koydu algısı doğru 
değil. Bazı şeyleri 
açık konuşmamız 
gerekiyor... Maalesef 
kaosa oynayan, yanlış 
düşünceli kişilerin 
bilerek, sanki Türkiye 
Cumhuriyeti şarta 
bağlamış şeklindeki 
söylemleri doğruyu 
yansıtmıyor. Doğrusu, 
KKTC “ben bunları 
yapmalıyım” diyerek 
oraya koydu. Örneğin, 
Şans Oyunları 
Yasası’nı biz Bakanlar 
Kurulu’na götürdük. O 
protokolün içerisinde 
Şans Oyunları Yasası 
da vardı. Bu konu 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde 
bir yasal çerçeveye 
oturacak ve Maliye 
bundan gelir elde 
edecek. Bugüne 
kadar yapılmalıydı 
ama yapmadık. 
Bunu yasallaştırarak 
devletin gelirlerini 
artıracağız. Bunu 
oraya yazmak demek 
Türkiye Cumhuriyeti 
bunu istedi demek 
değil, KKTC olarak 
bunu yapmamız 
gerek demek. Bunu 
yapmazsan bunu 
vermem, bunu 
yaparsan bunu alırsın 
gibi bir durum yok.” 

 “Anayasa 
Mahkemesi’nin 
kararına saygılıyız”
Maliye Bakanı Dursun 
Oğuz da hükümet 
adına sorulara 

“

“
 Gümrükteki uyum konusunda daha önce bir yasal 
düzenleme yaparak bunu Meclise sevk ettik. Teknik 
altyapı konusunda taleplerimiz oldu. Bu konuda bize 
yardımcı olacaklarını söylediler. Gümrük Görüntüleme 
Cihazının tedariki konusunda görüştük ki kaçakçılık 
konusunda bu cihaz bize büyük fayda sağlayacak. Bizim 
iki tane yurtdışına açılan limanımız var. İnsan kaçakçılığı 
başta olmak üzere ithalat ve ihracatta beyanın dışında 
bazı malzemeler olabiliyor. Bu hem denetim hem 
güvenilirlik hem de zaman anlamında fayda sağlar

İş dünyasına yeni bir kazanım
Gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin Gelir 
ve Vergi Dairesi işlemlerini e-fatura 
ile yapabilecekleri yeni bir döneme 
imza atan Maliye Bakanlığı, çağın 
gereksinimlerinden yararlanarak tasaruffa 
gidiyor.
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“Bütçe açığı büyüdü” 
Gelirlerde gerileme ve giderlerde artış 
yaşandığını vurgulayan Maliye Bakanı 
Dursun Oğuz, salgın dolayısıyla yaşanan 
ikinci kapanma öncesinde bütçe açığının 
830 Milyon TL olduğu ancak ikinci kapanma 
ile bütçede bulunmayan 400 Milyon 
TL’lik kovid-19 destek ödemelerinin de 
ortaya çıktığını anlattı. Bu nedenle bazı 
giderlerin ötelenmesi gerektiğini kaydeden 
Oğuz, “Ama ötelemenin de sonu yok. İç 
borçlanmaya gitmemiz gerekti” dedi. 

cevaben Meclis Genel 
Kurulu kürsüsünden 
yaptığı konuşmada, bu 
zor şartlarda çoğunluk 
sağlanarak bir hükümet 
kurulduğuna işaret ederek, 
UBP’nin zor şartlarda 
halka hizmet için çalıştığını 
kaydetti.
Metehan’daki üniversite 
arazisi için herhangi  bir 
iade işlemi yapılmadığı gibi, 
araziler verilirken herhangi 
bir pazarlık yapılmadığını 
ifade eden Oğuz, bu 
konun Devlet Emlak 
Malzeme Dairesi tarafından 
incelenmesi yönünde 
talimat verdiğini söyledi.
Hayat pahalılığı konusunda 
hükümetin bir zafiyeti 
olduğunu ancak Anayasa 
Mahkemesi’nin kararına 
saygılı olduklarını ifade 
eden Oğuz, bütçe açığı 
konusunda başka bir 
değerlendirme, daha farklı 
bir çalışma yapılacağını 
çünkü bütçe açığının, 
sıkıntıların ve Koronavirüs 
belasının devam ettiğini 
belirtti. 
Gelirlerin düşük olduğunu, 
ödemeler ve kalemler 
açısından sıkıntıları 
olduğunu kaydeden Oğuz,  
bundan sonraki süreçte mali 
olarak neler yapılabileceğini 
değerlendireceklerini 
söyledi. Alınacak 
tedbirleri milletvekilleriyle 
paylaşacaklarını ifade eden 
Oğuz, “Bunun hukuksal 
boyutunu biliyorduk ancak 
meclisten geçirememek 
hükümetin zafiyetiydi” dedi.
Verilecek kararın hukuka 
uygun yapılacağını belirten 
Oğuz, ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik 
durum ve gereksinimin 
bunu gerektirdiğini, 
yoksa hayat pahalılığını 
durdurmayı kendilerinin 
istemediğini vurguladı.
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Başbakan Hamza Ersan Saner Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda 
bünyesinde faaliyet gösteren sektör komitelerinin başkanları ile bir araya geldi. Başbakan Saner’e Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Başbakanlık 
Müsteşarı Ömer Köseoğlu ve Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı eşlik etti. Görüşmede sektörel sorunlar ile sektörlerin 
beklentileri Başbakan ve heyetine aktarılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Bahreyn İş Adamları Derneği Başkanı Ahmed Abdulla Bin Hindi ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle online toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Oda Başkanı 
Turgay Deniz, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, İş Geliştirme 
Uzmanı Alara Ataç ve konu ile ilgilenen firma temsilcileri katıldı. Toplantıda 
ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik işbirliği olanakları değerlendirildi.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel 
Direktörü Mario Nava beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay Deniz, 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Kıbrıs 
Türk İnşaat Müteahhitleri Başkanı Cafer Gürcafer ile görüştü. 
Görüşmede KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve KTSO Genel Sekreteri 
Doğa Dönmezer de hazır bulundu. Aşılama konusu, Mali 
Yardım Programları, Hellim’in Avrupa Birliği’nde Menşe İsmi 
Korumalı Ürün tescili ve Yeşil Hat’tan ürünlerin ve kişilerin geçişi 
konularının görüşüldüğü ziyaret yaklaşık iki saat sürdü.

İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Andrea Cavallari Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı 
ziyaret ederek güncel konularla ilgili Oda Başkanı Turgay Deniz ile görüştü. 
Görüşmede Deniz’e Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç eşlik etti.

KTTO Ankara temsilcisi Burcu Kayan ve TESKOMB Başkanı  
Kadir Akgül ile KTTO işbirliği projesini değerlendirdi.

TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkan 
Vekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile KTTO Ankara Temsilcisi Burcu 
Kayan, gerçekleştirilen KKTC ziyaretlerini değerlendirdi. Türkiye-
KKTC arasında imzalanan güncel ticari ve ekonomik işbirliği 
protokolü hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği 
Koordinatörü Ömer Cihan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’na ziyaret ederek 
görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette 
Oda Başkanı Turgay Deniz’e Başkan 
Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz 
Limasollu ile Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile 
Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) 
arasında işbirliğini güçlendirmek 
üzere kardeş oda protokolü imzalandı. 
Protokole KTTO Başkanı Turgay Deniz 
ve MDTO Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu 
online bağlantı ile karşılıklı imza 
koydu. İmza töreninde Oda Başkanı 
Turgay Deniz’e Başkan Vekili Ramazan 
Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Omaç Cin, Evren Günsel Erçelik, Yusuf 
Acemoğlu ve Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri eşlik etti. Protokol, iki Oda 
arasında sağlanacak işbirliğinin yanı sıra 
ortak faaliyetler ve projeler geliştirmeyi 
amaçlıyor.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Oda Başkanı Turgay Deniz’e Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Evren Günsel Erçelik, KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı 
ve Meclis üyesi Meryem Çerkez Gürtunç ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.
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“Demokratik ülkelerde sistemi 
değiştirmek daha kolaydır”
İş insanı Ahmet Ratib ile pandemi 
sürecindeki ekonomik gelişmelerle 
ilgili röportaj yaptık. Ratib, pandemi 
sürecinde KKTC’nin fakirleştiği 
yönündeki görüşün doğru bir saptama 
olduğunu belirterek fakirleşme 
konuşulurken  alınması gereken 
tedbirlerin ise gündeme gelmesi 
gerektiğini ifade etti. Ratib

Örneğin bütçe gelirlerinin az kısmı 
gelir vergilerinden ama daha büyük 
bir kısmı ticaret, kdv, turizm ve benzeri 
sektörlerden geldiği için, bu pandemi 
döneminde bizim bütçemiz daha büyuk 
bir darbe yedi. 
Buna ilaveten bizim Maliye’miz malesef 
piyasada olan nakit dar boğazını 
azaltıcı önlemler de almadı. Daha da 
kötüsü, piyasaya olan (aldığı hizmetler 
karşılığında) borçlarını bile erteleyerek 
bu nakit dar boğazını daha da daraltıyor. 
Yani ekonominin yapısına göre bazı 

ülkeler daha fazla kaybetti, bazıları 
daha az etkilendi” dedi.

Ahmet Ratib, pandemi sürecinin 
sistemi düzeltmek için bir fırsat olup 
olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı 
verdi: Dibe vurmuş ekonomilere 
sahip ülkelerde insanlar sokaklara 
dökülür ve şikâyetlerini dile getirir. 
Bunun üzerine bazı liderler işte bu 
dönemlerde kendini gösterir ve yeni 
fikirler sunar. Bu elbette demokrasisi 
çok iyi çalışan ülkelerde olur. Bizde 
de demokrasi var ama tam anlamı 
ile demokratik bir ülkeyiz demek 
doğru değildir. Demeye çalıştığım biz 
Türkiye’nin himayesi altındayız. Türkiye 
istediğinde çeşmenin musluğunu açar, 
istemediğinde kapatır. Bu da insanların 
sokaklara dökülüp dökülmemesini 
kontrol etmek demektir. Kendi 
ayaklarımız üzerinde duran bir 
sistemimiz olmadığı için yaşadığımız 
çarpıklığın düzelmesi süreç ister 
ama nasıl bir süreç? Onlarca yıldır 
bütçemiz açık verir ama hep bir şekilde 
bütçenin devamı sağlanır çünkü 
Türkiye destek verir. Burası Türkiye için 
stratejik öneme sahiptir, o da bunun 
karşılığı olarak maddi katkı yapar. 
Ama biz kendi ayaklarımız üzerinde 
duramadığımız sürece Türkiye’ye 

Mevcut sistemde KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde 
duramadığını söyleyen iş insanı Ahmet Ratib vurguladı:

“Bu süreçte sadece KKTC 
fakirleşmedi, tüm ülkeler 
fakirleşti. Bu süreçte ekonomi 
çarkları durdu, insanlar işsiz 
kaldı. Ancak ekonomik yapısı 
değişik olduğu için KKTC daha 
fazla etkilendi

    Dibe vurmuş 
ekonomilere sahip 
ülkelerde insanlar 

sokaklara dökülür ve 
şikâyetlerini dile getirir. 

Bunun üzerine bazı liderler 
işte bu dönemlerde 

kendini gösterir ve yeni 
fikirler sunar. Bu elbette 

demokrasisi çok iyi çalışan 
ülkelerde olur. Bizde de 
demokrasi var ama tam 
anlamı ile demokratik 

bir ülkeyiz demek doğru 
değildir.

“

“
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devamlı olarak muhtaç 
olmaya devam edeceğiz. Bu 
yardımlar Türkiye için ek bir 
külfet olsa bile kendi stratejik 
çıkarları doğrultusunda bu 
yardımları yapmaya devam 
eder ve böylece bu yardımlar 
geldik sonra biz kendi çarpık 
sistemimizi değiştirmek için 
baskı altına girmeyiz ve bu 
kötü halka devam eder ve 
çarpıklıklar büyümeye devam 
eder. Oysa tam bağımsız 
bir yapımız olsa Türkiye ile 
ilişkiler de daha sağlıklı olur. 
Ama ülkesel çıkarlar olarak 
baktığımızda Türkiye kendi 
açısından haklıdır. Bu ülkeler 
arası ilişkilerde hep böyledir. 
Yani bir sorun varsa bunu 
kendimizde aramalıyız.
 
Son zamanlarda pandeminin 
vergilerin artırılmasını 
gündeme getirdiğini ve 
Avrupa ülkelerinin bunun 
üzerinde durduğunu 
anımsatan Ahmet Ratib, bunun 
KKTC’de uygulanabilirliği ile 
ilgili şüpheleri bulunduğunu 
ifade ederek “Çünkü bizdeki 
sistem gerçek bir devlette 
olması gerektiği gibi değildir. 
Başka ülkelerde her yıl bütçe 
açığı yaşansa o ülke batar. 
Çünkü hiçbir yerden ne borç 
alabilirsin, ne de yardım. Bu 
durumda yeni liderler çıkar ve 
yeni kararlar üretir. Örneğin 
Türkiye’de 2002 yılında 
yenir liderlikle AKP iktidar 
oldu ve yeni uygulamalar 
hayata geçirildi. Birkaç yılda 
enflasyon tek hanelere indi, 
faizler düştü ve Türkiye çok 

daha iyi bir noktaya geldi. 
Dış yatırımlar arttı. AKP hala 
seçimlerde bunun mirasını 
yer. Bizde ise her yıl bütçe 
açık verir ama kimse bunun 
hesabını vermez. Yani bir 
yaptırımı yoktur. Pandemi 
sürecinde yapılmaması 
gereken hatalar yapıldı, iş 
yerleri kapandı, insanlar işsiz 
kaldı, üretim durdu. Ama 
sistem kör topal bir şekilde 
devam ediyor. “ ifadelerini 
kullandı. 

 Bir soru üzerine ise Ahmet 
Ratib, hizmet sektörünün 
pandemi sürecinde bu 
kadar çok etkilenmesini 
doğal karşıladığını belirterek 
“Çünkü bizde hizmet sektörü 
çoğunlukla dıştan gelen 
misafirlere. Ülkeye gelişler 
durduğu için daha fazla 
darbe yedi. Eğitim, turizm 
ve inşaat sektörleri durdu. 
Ben memura ödenen maaşın 
kesilerek diğer yerlere 
dağıtılması görüşünü de 
çok benimsemedim. Oraya 
ödenen miktar zaten piyasaya 
düşer. 
O para ekonomi içinde 
dönüyor zaten. Ama burada 
sistem ve sistem içindeki 
oyuncuların rollerini ne kadar 
iyi oynayıp oynayamadığı 
önemlidir. Hükümetin 
zorlukları görerek özel 
sektörün büyümesinin önünü 
açması gerekir. Elbette 
yatırımlarda ilgili kesimlerin 
adil bir şekilde yararlanması 
gerektiği prensibi de 
unutulmamalıdır.” dedi.
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Mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 66.9 oranına indi

Rapora göre 2021 yılı ilk çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı 
ise bir önceki çeyreğe göre %6.82 artarak 54 milyar 052 milyon TL’ye 
yükseldi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Üç Aylık Bülten 2021/1” 
adıyla yayımlanan raporda, KKTC’de yılın ilk çeyreğinde genelde ülke 
ve Dünya ekonomisindeki görünüm, özelde ise bankacılık sektörünün 
değişim ve gelişimi ele alındı.
KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın önsözüyle birkaç ay 
gecikmeli olsa da yayımlanan raporda, özellikle enflasyon ve kamu 
maliyesindeki gelişmelere de yer veriledi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Raporda bankacılık sektörü ile ilgili olarak açıklanan verilerde öne çıkan 
önemli noktalar şöyle:

* 2021 yılı ilk çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı bir önceki 
çeyreğe göre %6.82 artarak 54 milyar 052 milyon TL’ye yükseldi. Buna 
göre, bankacılık sektörü aktif toplamı bir yıllık dönemde (Mart 20-Mart 
21) %28.69 artış gösterdi.

* 2021 yılı Mart ayı itibarıyla sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük 
payı %55.45 ile brüt krediler, ikinci en büyük payı ise %29.22 ile nakit ve 
nakit benzeri kalemler oluşturdu.

* Mart ayı itibarıyla işletme kredileri 19 milyar 929,9 milyon TL ile krediler 
içerisinde birinci sırada yer alırken, tüketici kredileri 6 milyar 512,4 
milyon TL ile tüketici kredileri ikinci sırada geldi.

* Sektörün pasif toplamı içerisinde %82.84 ile en büyük pay kalemi olan 

mevduat ise 2021 yılı ilk çeyrek itibarıyla bir önceki çeyrek döneme göre 
%7.15 artarak 44 milyar 774,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

* Türlerine göre bankacılık sektörü mevduat toplamına bakıldığı zaman, 
32 milyar 055,9 milyon TL ile tasarruf mevduatı, mevduatın vade 
dağılımına bakıldığı zaman ise %52.32 ile 1 ay vadeli mevduat en büyük 
paya miktarına sahip.

* Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2021 yılının 
ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1.89 puan azalarak %66.93 
seviyesine geriledi.

* Bankacılık sektöründe TP (Türk Parası) mevduatın, TGA (Tahsili 
Gecikmiş Alacaklar) hariç TP krediye dönüşüm oranı 2021 yılı Mart ayı 
itibarıyla bir önceki çeyreğe göre %91.89’dan %87.49’a gerildi.

* YP (Yabancı Para) mevduatın TGA hariç YP krediye dönüşüm oranı 
%50.83’ten %51.53’e yükseldi.

* TP ve YP mevduatın TGA hariç krediye dönüşüm oranı 2020 yılı Mart 
ayında sırasıyla %78.14 ve %55.56 olarak gerçekleşti. 2020 yılı boyunca 
TP mevduatın TP krediye dönüşüm oranında artış yaşanırken, YP’de ise 
düşüş gerçekleşmişti.

* Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) 2021 
yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,02 puanlık bir artışla 
%10 olan yasal sınırın üzerinde, %15.93 düzeyinde kaydedildi.

* Banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, kamu eliyle yönetilen 
bankalarda %13.76, özel sermayeli bankalarda %12.40 ve şube 
bankalarında ise %21.50 olarak gerçekleşti.

KKTC Merkez Bankası birinci çeyrek 
raporuna göre Mart 2021 itibarıyla 
bankacılık sektöründe mevduatın krediye 
dönüşüm oranı 1.89 puan azalarak, %66.9 
oranına geriledi.
Raporda Türk Lirası mevduatların krediye 
dönüşüm oranında düşüş, döviz cinsi 
mevduatın krediye dönüşüm oranında ise 
artış olduğu dikkati çekti.



EKONOMi

gazetesi 12Haziran/2021



EKONOMi
gazetesi13 Haziran/2021

Yeni zamlar enflasyonu fena uçuracak

Kıbrıs adasında benzeri bulunmayan Limasol Marina projesinde 
yer alan lüks konutların son etabı olan özel Castle Residences’ın 
de tamamlandığı açıklandı. 2014 yılında halka açılan ve “Adanın ilk 
süper yat marinası” olarak isimlendirilen Limasol Marina, etrafında 
inşa edilen lüks konutlar milyon Euro’nun üzerinde alıcı buluyor.
Nisan 2020’de teslim edilmesi planlanan ancak, pandemi dolayısıyla 
sarkan projenin daireleri yalnızca bir köprüyle erişilen ve Akdeniz ile 
Limasol kenti manzarasına sahip özel adada yer alıyor.

UCUZU 1,7 MİLYON, PAHALISI 2,9 MİLYON EURO
Limasol Marina yönetiminin verdiği bilgilere göre, 2010 yılında 300 
milyon Euro‘luk bütçesiyle start alan projenin maliyeti yıllar içinde 
400 milyon Euro‘ya yükselirken, projeden şimdiye kadar 500 milyon 
Euro‘nun üzerinde emlak satış geliri sağlandı.

Proje kapsamında inşa edilen 285 konutun %90’ından fazlasının 
satıldığı, belirtilirken, Bağımsız Ada Villaları’nın 2,9 milyon Euro’ya 
kadar, Castle Residences’taki dairelerin de 1,7 milyon Euro’’ya kadar 
alıcı bulduğu bilgisi verildi.

50 MİLLETTEN ALICI
Akdeniz’de suyla çevrili tek konut birimleri olduğu iddia edilen 
projeye Mavi Bayrak ve Beş Altın Çapa Platin Marina ödülleri verildiği 
biliniyor.
Limasol Marina yetkilileri bugüne kadar 50 milletten alıcıya ulaşıldığı, 
111 metre ve 143 metre süper yatlar dahil olmak üzere 7 binden fazla 
yatın marinaya demirlediği bilgisini verirken, sosyal alanlar, lokantalar 
ve alışveriş yerlerinin günlük 4 bin ziyaretçi sayısına ulaştığını da 
vurguladılar.

Limasol Marina konutları 
500 milyon euro 
kazandıracak

KKTC’de özellikle Mayıs ve Haziran aylarında ardı ardına tüm mal ve 
hizmetlere gelen zamların, enflasyon oranında ciddi artışlara neden 
olacağı belirtiliyor.
Türk Lirası’nın 2021 başından bugüne %17 oranından fazla değer 
kaybettiği hesaplanırken, akaryakıta bir ay içinde iki kere zam yapılması 
ve ekmek fiyatlarında da artışlar yaşanmasının, zincirleme zamlara 
neden olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçmiş yıllarda da akaryakıt-ekmek ikilisine yapılan zamların, 
konfeksiyondan ulaşıma, eğitimden sağlığa tüm mal ve hizmetlerde 
fiyat artışları doğurduğu gözlenmişti.
KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre tüketici fiyatlarında yıllık 
enflasyon %17.46 oranına, Aralık 2020 sonu itibarıyla (2021 enflasyonu) 
%5.52 oranına yükselirken, Mayıs ayı enflasyonu (Nisan ayına kıyasla) ise 
%1.62 düzeyine çıktı.
İstatistik Kurumu, Ocak enflasyonunu %0.48 (binde yarım) oranında, 
Şubat enflasyonunu %-0.02 (binde eksi 2) oranında, Mart enflasyonunu 
%1.39 oranında, Nisan enflasyonunu da 1.62 oranında açıklamıştı.
Enflasyonun Türk Lirası’ndaki rekor oranlardaki değer kayıplarından 
ciddi şekilde etkilendiği vurgulanırken, tüketici fiyatları endeksindeki 
yükselişin Haziran ayında da süreceği tahmin ediliyor.
UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin hayat pahalılığını dondurma kararı 
öncesinde iki ay halkın hissettiği enflasyonun oldukça altında açıklanan 
rakamların, ödeneğin verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından 
gösterdiği yükseliş dikkati çekti.

ANA GRUPLARDA 5 AYLIK ARTIŞLAR
KKTC Başbakanlığı’na bağlı İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Ocak-
Mayıs döneminde ana harcama gruplarının tümünde enflasyon ciddi 
oranda artış gösterdi. Artış oranları şöyle:
– Gıda ve alkolsüz içecekler: %6.20
– Alkollü İçecekler ve Tütün: %2.60
– Giyim ve Ayakkabı: 6.93
– Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar: 4.07
– Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri: 10.47
– Sağlık Hizmetleri: 11.07
– Ulaştırma Hizmetleri: 6.86
– Haberleşme Hizmetleri: 2.52
– Eğlence ve Kültür Hizmetleri: 1.60
– Eğitim Hizmetleri: 1.74
– Lokanta ve Oteller: 5.82
– Çeşitli Mal ve Hizmetler: 6.89
* 5 Aylık enflasyon: 5.52
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Ticaret Bakanı Muş: KKTC ile yaptığımız 
protokol ve anlaşmalarla önünü açtığımızı 
düşünüyorum

Ticaret Bakanı Muş, “KKTC ile yaptığımız protokol ve anlaşmalarla 
KKTC’nin artık hem üretim hem de Türkiye pazarına girme noktasında 
önünü açtığımızı, ciddi bir şekilde rahatlattığımızı düşünüyorum.” dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3-4 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamındaki temaslarını 
değerlendirdi.
İlk yurt dışı resmi ziyaretini KKTC’ye yaptıklarını belirten Muş, 
kendilerinden önce teknik heyetlerin KKTC’li yetkililerle görüştüklerini, 
üzerinde görüşülen konuları belli bir noktaya getirdiklerini ve KKTC’nin 
taleplerini karşılayan bir seviyeye geldiklerini kaydetti.
Muş, “KKTC ile yaptığımız protokol ve anlaşmalarla KKTC’nin artık hem 
üretim hem de Türkiye pazarına girme noktasında önünü açtığımızı, 
ciddi bir şekilde rahatlattığımızı düşünüyorum. 
Bu açıdan yaptığımız protokol ve mutabık kaldığımız metinlerin burada 
da olumlu karşılandığını müşahede ettik, büyük bir sevinçle ve heyecanla 

karşılandığını ifade ederim. Bundan sonrası KKTC’nin üretmesi ve 
ürettiği ürünlerin Türkiye’ye tedarikinin sağlanması olacak. Bu, bir gelir 
ve istihdam olarak Ada’ya geri dönecektir. Bu açıdan verimli bir çalışma 
olduğu kanaatindeyim.” diye konuştu.
KKTC’li iş adamlarıyla bir araya geldiklerini ve istişarelerde bulunduklarını 
söyleyen Muş, bu toplantıda süratle ve orta vadede yapabileceklerini 
gündeme aldıklarını, Türkiye’ye döner dönmez bu noktada adım atmaya 
başlayacaklarını vurguladı.
Bakan Muş, şöyle devam etti:
“Gümrüklerle bu tarafın (KKTC) bazı talepleri var. Türk gümrükleri, 
dünyada bilgi sistemlerini, yazılımı ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanan 
gümrüklerin başında geliyor. Dolayısıyla bizim burada çok ciddi bir 
tecrübemiz var.
Çok büyük bir ülkeyiz, çok fazla kapımız var, aynı zamanda bunları 
işletme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz. KKTC’nin gümrükleriyle alakalı belli 
modernizasyonlar, yazılım ve oradaki bazı işleyişle alakalı bizden bazı 
destek talepleri var, biz bunları memnuniyetle karşılayacağımızı ifade 
ettik fakat hukuki olarak bazı düzenlemeler yapmaları gerekiyor, bunu da 
KKTC’li yetkililere hatırlattım. 2017’den beri bekleyen bir düzenleme var, 
Meclis’ten geçirilemedi, geçirilemediği için de biz adım atamıyoruz. Biz 
hazırız, KKTC’ye her türlü desteği vermeye de niyetliyiz, burada irademiz 
ve kararlılığımız var. KKTC tarafı gerekli düzenlemeleri yapar yapmaz, 
hemen gümrüklerle alakalı gereken adımlar atmaya başlayacağız.”
Bakan Muş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Şu an hem KKTC hem Türkiye’nin (Kıbrıs’ta) iki devletli bir çözüm 
yaklaşımının, ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir bunlar 
(Rum kesiminde ırkçı partilerin oylarını artırması). Burada yaptığımız 
temaslarda KKTC’li kardeşlerimize de ‘Bu gelişmeler son derece endişe 
vericidir, onun için KKTC devletinin kıymetini, değerini herkesin bilmesi 
lazım. Buna herkesin sımsıkı sarılması lazım, bütün tartışmaların dışında 
tutulması lazım’ dedim. 
Eğer devlet ortada olmazsa orayı başka bir yere çevirirler. Dolayısıyla 
KKTC’nin varlığı tartışmasız ortada olacaktır, bir çözüm isteniyorsa, 
bu iki devletli bir çözümdür. Bu devlet burada olacaktır, egemenlik 
hakkını koruyacaktır, burada yaşayanların sağlığını, sıhhatini ve asayişini 
koruyacaktır. 
Ondan sonra bazı şeyler konuşulacaktır. KKTC, hiçbir siyasi parti ve 
görüş tarafından tartışılmaya açılmamalıdır. Son gelişmeler bizi doğrular 
niteliktedir. Devletin varlığı ve buradaki egemenlik hakkının herkes 
tarafından kabul edilmesi lazım. Bundan asla taviz verilmeyecektir. 
Türkiye de bu kararlılıktadır. Asla KKTC’nin varlığından tek bir santim geri 
adım atılmayacaktır.”
Bakan Muş’un KKTC ziyareti kapsamında KKTC Hükümeti ile Türkiye 
Cumhuriyet Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İş Birliğinin 
Geliştirilmesine Dair Protokol imzalandı, Türkiye-KKTC 11. Ortak 
Komite Toplantısı yapıldı, KKTC İş İnsanları ile Yuvarlak Masa Toplantısı 
düzenlendi.
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Türk girişimcilerin yurtdışı yatırımları 44 
milyar dolara ulaştı
Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 
‘Yurtdışı Yatırım Anketi’ sonuçları, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu 
İstatistikleri olarak bugün açıklandı. 
Sonuçlara göre, 2020 yılında Türk 
girişimciler yurtdışında 43,9 milyar dolarlık 
yatırım gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Yurtdışı Yatırım Anketi’ 
sonuçlarına ilişkin hazırlanan bültenine 
göre ise, Türkiye’de yerleşik yatırımcılar 
yurtdışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34’ü 
yabancı, toplam 158 bin 66 kişiye istihdam 
sağladı. Bu yatırımlara Türkiye’den yapılan 
ihracat 6,4 milyar dolar, bu yatırımlardan 
ülkenin yaptığı ithalat ise 4,1 milyar dolar 
oldu. Yurtdışı yatırımların toplam ciroları ise 
35 milyar dolara ulaştı.

“Yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldi”
Twitter hesabından “Yurtdışı Yatırım Anketi” 
sonuçlarına ilişkin değerlendirmede 
bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
firmaların yurtdışı yatırımlarıyla küresel 
aktörler haline geldiğine ve dünya 
pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da 
artırdıklarına dikkat çekti.

Bakanlıkları tarafından yapılan ‘Yurtdışı 
Yatırım Anketi’ sonucuna göre, Türk 
girişimcilerin yurtdışındaki yatırımlarının 
2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştığını 
belirten Muş, “Yurt dışındaki Türk yatırımları 
kanalıyla ihracatımız 2020’de 6,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 
35 milyar doları buldu. Türkiye’yi yurt dışında 
başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize 
dünyanın her köşesinde destek olmaya 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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KTTO Genel Başkanı Turgay 
Deniz, Başkan Vekili Ramazan 
Gündoğdu, Başkan Vekili Aziz 
Limasollu, Genel Sekreter 
Aysun Ö. İleri ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven Lefkoşa Çarşı 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Deniz, kapıların açılmasının 
esnaf için hayırlı olmasını 
diledi.

KTTO 
arastayı
ziyaret 
etti 
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