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gazetesi

Hediyem Su  Genel Müdürü Hasan  Küçük

Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Kadın Girişimciler 
Komitesi(KTTO KGK) ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Kadın Girişimciler 
Kurulu(TOBB KGK) arasında 
Kadın Girişimciler İşbirliği 
Protokolü imzalandı. 
Protokole KTTO KGK 
Başkanı Meryem Çerkez 

Gürtunç ile TOBB KGK 
Başkanı Nurten Öztürk imza 
koydu. Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO 
Başkanı Turgay Deniz’in de 
katılımları ile gerçekleşen 
imza töreni Acapulco Resort 
Convention ve Spa Hotel’de 
yer aldı.

ODTÜ Kıbrıs Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cumali Sabah tekrar dünyanın en etkili 
bilim insanları arasında.

Türkiye- KKTC Ticaret Odası
Formu (TKO) Ortak Yönetim 
Kurulu toplantısı  gerçekleşti

“Ekonominin kontrolü: aidiyet,
 verimlilik ve maliyet kontrolüdür”

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği 
Başkanı ve K.İktisat Bankası 

LTD’nin Genel Müdürü Olgun Önal

‘Kartlı alışverişlerin artmasını biz 
Bankacılar öneriyor ve destekliyoruz. 

Alışverişlerin artması için devamlı 
kampanyalar yapıyoruz, puanlar 
veriyoruz, ödüller dağıtıyoruz. 
Maliye Bakanlığımız da kartlı 

alışverişlerin artması için alışveriş 
tutarlarının %1 oranında iade 

yapıyor. Kart kullanılarak yapılan 
harcamalar, hem kayıt içi ekonominin 

büyümesini, kamu gelirlerinin 
artmasını sağladığı ve milli geliri 

büyüttüğü gibi, bireylerin de daha 
kontrollü ve harcama disiplini 
ile alışveriş yapmasını, geçmiş 

harcamaları ile güncel harcamalarını 
karşılaştırabilmesini, 

harcama ve gelir kontrolü 
yapabilmesini, çeşitli 

vadelerde faizsiz taksitli 
alışveriş yapabilmesini 

ve gider bütçelerinin 
yönetilebilmesini 

sağlıyor.’
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Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı ve K.İktisat Bankası LTD’nin Genel Müdürü Olgun Önal Ekonomi 
Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu. 

 “Kartlı alışverişlerin artmasını biz bankacılar 
öneriyor ve destekliyoruz”

“Önemli projeler üstünde çalışıyoruz” 
“Ülkemizdeki birçok sektör gibi Bankacılık sistemi de pandemi döneminde 
önemli ve başarılı bir sınav verdi. Ciddi belirsizlik içeren ortamın varlığına 
rağmen. Bankalarımız temel fonksiyonlarını çok doğru bir şekilde 
ve kesintisiz yerine getirmeye devam etti, tüm kadroları ile çalıştı, 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşıladı, yeni finansman ihtiyaçları dahil tüm 
ihtiyaçlarını oldukça uygun koşullarla yerine getirdi, piyasanın ihtiyaç 
duyduğu likiditeyi sağladı, hem kamu kurumları hem de özel kurum, 
kuruluş ve başta KTTO olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri ile yakın 
ilişkiler içerisinde sorunların çözümü ve ihtiyaçların giderilmesi için birlikte 
çalıştı. 

Bu dönemde; mali bünyesi güçlü, teknik kabiliyetlerini geliştirmiş ve 
uluslararası bankacılık kurallarını uygulayan finansal sisteme sahip olmak 
için yıllardır yürüttüğümüz çaba ve adımların ne kadar doğru olduğunu 
hep birlikte gördük, devlet bütçesinde oluşan kayıpları giderecek ek 
yükümlülükler üstlenmekten çekinmedik.

Pandemi öncesi dönemden başlayarak üzerinden çalıştığımız projelerin bir 
kısmında bu dönemde başarılar sağladığımızı izleyebiliyoruz. Bir kısmında 
ise hala atılacak önemli adımlar var. Örneğin kartı ödeme sistemlerinin 
toplumda daha çok yaygınlaşması, nakit para kullanımının azalması, maaşlar 
dahil tüm ödemelerin bankacılık sistemi üzerinden yapılması, kayıtdışılığın 
ortadan kaldırılması, akıllı sistemlerle bankaya gelmeden hesap açma 
(digital onboarding) düzenlemelerinin ülkemizde de hayata geçmesi, 
fiziki şubeler üzerinden verilen servislerin dijital platfomlara taşınması ve 
müşterilerimizin kolaylıkla bu platformları kullanması, tüm reel sektörün 
de faydalanabileceği şekilde rating üretebilen (Findeks benzeri) kredi 
kayıt bürosu oluşturulması bizlerin önemli projeleri içerisinde ve bunlar 
üzerinde çalışıyoruz.”

“Kartlı alışverişlerin artmasını biz bankacılar 

Enflasyonu ihmal ettiğimizde, pandemi dönemi de dahil, adet ve hacim 
tarafındaki büyüklüklerin korunduğunu izliyoruz. Kartlı alışverişlerin 
artmasını biz Bankacılar öneriyor ve destekliyoruz. Alışverişlerin 
artması için devamlı kampanyalar yapıyoruz, puanlar veriyoruz, ödüller 
dağıtıyoruz. Maliye Bakanlığımız da kartlı alışverişlerin artması için 
alışveriş tutarlarının %1 oranında iade yapıyor. Kart kullanılarak yapılan 
harcamalar, hem kayıt içi ekonominin büyümesini, kamu gelirlerinin 
artmasını sağladığı ve milli geliri büyüttüğü gibi, bireylerin de daha 
kontrollü ve harcama disiplini ile alışveriş yapmasını, geçmiş harcamaları 
ile güncel harcamalarını karşılaştırabilmesini, harcama ve gelir kontrolü 
yapabilmesini, çeşitli vadelerde faizsiz taksitli alışveriş yapabilmesini ve 
gider bütçelerinin yönetilebilmesini sağlıyor.”

   200 bin civarında banka kartı, 150 
       bin civarında ise kredi kartı kullanılıyor 

ülkemizde. Mevsimsel değişimler 
olmakla birlikte Mayıs 2019’a göre 

karşılaştırdığımızda hem kart adet, hem 
işlem adet hem de işlem hacimlerinde 

önemli değişimler olmadığını görüyoruz.

“

“

“
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Kredi kartlarının ödeme fonksiyonlarının iyi kullanımı birey ve şirketlerin 
bütçelerine önemli finansal faydalar kazandırıyor. Kartların aynı zamanda 
kredilendirme fonsiyonları da var, bireyler ve şirketler en az asgari ödeme 
tutarını ödeyerek kalan ekstre bakiyelerini kredilendirebiliyor. Kredilendirme 
durumunda faiz maliyeti üstlenmek durumunda olduğumuzu unutmamalıyız. 
Son ödeme gününde tüm ekstre bakiyesini ödediğimizde faizsiz ortalama 
30 günlük ödeme imkanı sağlarken, son ödeme gününden sonra yapılacak 
ödemelerde ise faiz işlemektedir. Kartlı ödemeler artacak. Ödeme dünyası 
gelecekte kartlı, temassız, sanal cüzdanlara dayalı büyüyecek, nakit para 
yavaş yavaş hayatımızdan çıkacak. Nakit basımı, korunması, kullanımı, 
taşınması, sayılması zor ve pahalı bir ürün. Bu ürün, dijitalleşecek orta ve 
uzun vadede. Dolayısıyla, şimdiden nakit dışı ödeme imkanları sağlayan kartlı 
ödeme sistemlerini daha fazla kullanmaya, 
en fazla finansal fayda sağlayacak şekilde 
doğru şekilde kullanmaya dikkat etmeliyiz.

Visa, Mastercard gibi uluslararası 
kart kuruluşları temaslı kart 
basımlarını 1 Ocak 2022’den 
itibaren durduruyor. Dolayısıyla, 
o tarihten itibaren sadece 
temassız fiziki kart basımı 
yapılabilecek. Bu kural, bizler için 
de geçerli. Tüm bankalarımız hem 
temassız kart basımına hem de 
sahada temassız kartlarla iletişim 
kurabilen pos makinası sayılarını 
artırmaya çalışıyorlar.
Kısa süre içinde adadaki tüm kartların 
ve pos cihazlarının temassız altyapıya 
geçeceğini düşünüyoruz. Fiziki kart 
olmadan e-cüzdanlar ve akıllı telefonlar kullanılarak, üye işyerlerinde ise 
mevcut pos cihazları yerine yine akıllı telefonlar üzerinden çalışacak softpos 
(POS cihazsız) softpos yada buna benzer uygulamalar  kısa sürede ülkemizde 
de yaygınlaşacak.

“Nakit almak, taşımak, muhafaza etmek birçok riski de 
beraberinde getiriyor”
Tüm toplumumuzu yeni nesil ödeme seçeneklerini  daha fazla kullanmaya, 
eski nesil diye adlandırabileceğimiz fiziki nakit parayı ise hayatlarında hızla 
azaltmaya davet ediyoruz. Hala bir bankadan diğer bankadaki hesabına para 
aktarma işlemini nakit çekip, taşıyıp, nakit yatıran müşterilerimiz var. Halbuki, 
EÖS yada EFT sistemleri ile bu tür transferleri yapmak zahmetsiz ve en fazla 
10-15 dakika, hatta mobil bankacılık yada internet bankacılığı uygulamarı ile 
banka şubesine gitmeden yapılabilecek operasyonlar. Nakit almak, taşımak, 
muhafaza etmek birçok riski de beraberinde getiriyor. Risklerden kaçınmakta 
fayda var.”

‘Bankalarımızın 15’i yerel sermaye ile kurulmuştur’
21 Bankamız, 222 Şubemiz, 3042 banka çalışanımız 
KKTC’nin finansal sisteminin ana temellerini oluşturuyor. 
Bankalarımızın 15’i yerel sermaye ile kurulmuştur. 6’sı ise 
Türkiye’de kurulu bankaların Şubesi/iştiraki olarak faaliyet 
gösteriyor.

Tam rekabet koşullarına yakın koşullarda faaliyet gösteren bir eko-sistem 
içindeyiz. Bir müşterinin finansal ihtiyaçlarını giderebilmek için başvurabileceği 
ve içlerinden en iyi teklifi seçebileceği çok sayıda seçeneği var. Kuzey Kıbrıs 
Bankalar Birliği olarak  eko-sistemin bozulmaması ve etkin çalışması için tüm 
paydaşlarımızla sürekli ve yapıcı ilişkiler içerisinde olmayı hedefleyen bir 
çalışma tarzı ile faaliyet gösteriyoruz. 
Müşterilerimizin çok sayıda seçenek içerisinden kendilerine en uygun olanı 
seçebilme özgürlüklerini çok önemsiyoruz. 

Sistemin temel büyüklüklerini ve performans  oranlarını aşağıdaki 
tabloda özet olarak görebiliriz

Türk Lirası olarak mevduat, kredi ve aktif büyüklüklerimize baktığımızda 
nominal olarak büyüdüğümüz görünüyor. Ancak, doları bir deflatör olarak alıp 
büyüklükleri tekrar incelediğimizde ciddi bir büyüme görmüyoruz.
Bu çerçeveden baktığımızda, son 6 yılın verilerini incelediğimizde kur etkisiyle 
%10’a yakın +/- yönlü  sapmalarla 6mia$ seviyelerinde aktif büyüklüğümüz 
olduğunu görüyoruz. Yine tüm bu dönemlerde 600mio$ özkaynak, 5mia$ 
mevduat, 3-3.5mia$ kredi, yılllık 100-150mio$ civarında değişen kar ile 
operasyonlarımız sürüyor. 
Sistemin finansal performans rasyoları ise, uluslararası standartlara göre 
yeterli diyebileceğimiz oranların üzerinde ve KKTC Merkez Bankası tarafından 
sürekli denetleniyor.

Kur, faiz, enflasyon sarmalı maalesef tekrardan hayatımızın 
bir parçası oldu.
Maliyetlerin tetiklediği yüksek enflasyon oranları tüm dünyanın sorunu. 
Gelişmiş ülkelerde bile oranlar, pandemi öncesinin 3-4 katına ulaştı. Gelir 
yaratma kapasitesi sınırlı, bunun yanında kur, faiz ve enflasyona karşı 
uygulayabileceği para ya da maliye politikası araçlarından yoksun ülkemizin 
yüksek oranlardan daha sert etkilendiğini söyleyebiliriz. Her kriz döneminde 
konuştuğumuz ama sonrasında yapısal hiçbir adım atmadığımız için maalasef 
ağır yüklerini hissetmeye devam edeceğiz. 

En fazla icrai kararın alınmasının gerekeceği bir dönemde seçim yasakları 
nedeniyle icrai hiçbir kararın alınamadığına, kararlar için seçim sonrasının 
işaret edileceğine birlikte şahit olacağız, sonrasında yapısal hiçbir karar yine 
almayacağız, yeni bir krizle karşılaşıncaya kadar konuşmayacağız da. Biraz 
karamsar bir tablo çizdim galiba ama benim gördüğüm tablo böyle. Milli 
geliri artırmadan, kamuyu verimli çalışır hale getirmeden, kıt kaynakların 
doğru yerlerde kullanılmasını sağlamadan, kendi kendine yeter bir ekonomik 
yapı oluşturmadan, altyapı yatırımlarını hızlıca bitirmeden, tüm toplumun 
kuvvetli bir şekilde sarılacağı bir hikâye yaratmadan sarmaldan çıkmamız zor 
görünüyor. Krizlerin sebebi biz olmuyoruz ama kırılgan yapılarımız nedeniyle 
en fazla etkilenenlerinden birisi biz oluyoruz. 

Dolayısıyla, krizin türü ve şiddeti ne olursa olsun ister kur şoku olsun ister 
enflasyon olsun öncelikle kırılgan olmaktan kurtulmak lazım.

Tekrardan vurgulamak isterim, bizler kartlı ödeme 
hacimlerinin artmasını, toplumda nakit kullanımının 
azalmasını, nakit yerine banka transferlerinin, 
banka çeklerinin ve kartlı ödeme yöntemlerinin 
yaygınlaşmasını çok istiyor ve destekliyoruz. Tüm 
bankalarımız bu alanda artan yatırımlarına devam 
ediyor. 

“

“
SEÇİLMİŞ TEMEL BİLANÇO KALEMLERİ VE PERFORMANS ORANLARI

01/2018 01/2019 01/2020 01/2021 09/2021
Krediler 14.554.846,00  17.710.313,00  21.210.928,00  26.858.586,00  30.612.124,00  
Takipteki Alacaklar (Net) 395.527,00        341.898,00        649.244,00        675.914,00        655.839,00        
Toplam Aktifler 26.619.468,00  32.941.831,00  40.883.052,00  49.782.407,00  59.399.623,00  
Mevduat 21.481.760,00  26.472.597,00  33.084.257,00  41.134.584,00  48.804.586,00  
Toplam Özkaynak 2.415.457,00    3.180.860,00    3.839.783,00    4.568.664,00    5.511.230,00    
Likit Aktifler / Toplam Aktifler 27,08                  29,42                  31,85                  28,55                  29,14                  
SYSR 17,37                  18,28                  17,07                  16,33                  17,05                  
TGA/BRÜT Krediler % 5,96                     5,62                     6,38                     5,46                     4,79                     
Brüt Krediler/Toplam Mevduat(Aylık) 72,05                  70,89                  68,48                  69,07                  65,88                  
Brüt Krediler/Toplam Aktifler(Aylık) 58,14                  56,96                  55,42                  57,07                  54,13                  
Brüt Kredilerde Büyüme Hızı(Yıllık) 17,52                  21,25                  20,73                  25,40                  17,75                  
Mevduattaki Büyüme Hızı(Yıllık) 22,89                  23,23                  24,98                  24,33                  21,66                  
Finansal Kaldıraç Oranı 10,02                  9,36                     9,65                     9,90                     9,78                     
Takipteki Alacaklar Karşılığı / Takipteki Alacaklar (%) 57,09                  67,59                  55,06                  56,43                  57,40                  
Aktif Karlılığı(%) 1,61                     2,36                     2,15                     1,50                     2,22                     
Özkaynak Karlılığı (%) 17,03                  26,19                  22,47                  16,67                  24,65                  
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Türkiye- KKTC Ticaret Odası Formu (TKO) 
Ortak Yönetim Kurulu toplantısı  gerçekleşti

Türkiye- KKTC  Ticaret Odası Formu (TKO) Ortak Yönetim Kurulu 
toplantısı , Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de  gerçekleşti.  
TKO- KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin, şu ana kadar yapılan iş 
birliklerinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen dönem 
içerisinde hızlı ve sonuca varmaya yönelik çalışmalar için KKTC 
tarafının hazır olduğunu belirtirken , TKO Türkiye Tarafı Başkanı  Cihat 
Lokmanoğlu ise KKTC tarafının misafirperverliği için teşekkürlerini 
sunarak, bugüne kadar KKTC ile çok verimli görüşmelerin 
gerçekleştirildiğini, bu görüşmelerin neticesinde olumlu sonuçların 
alındığını,  çalışmaların yapıldığını ve ilerleyen dönem içerisinde de bu 
çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

KKTC Başbakanlık, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru 
Kaptan Sertoğlu katılımcılara  KKTC’deki yatırım ortamı ve yatırım 
fırsatlarını detaylı bir şekilde aktardı. 
Toplantı 2021-2022 eylem planı kapsamında iş birliği içerisinde 
gerçekleştirilecek konuların değerlendirilmesiyle ederken toplantı 
kapsamındaki maddeler konuşuldu.

Anamur Tarım Ziyareti gerçekleştirilecek
TKO KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin tarım alanına yönelik çalışmaların 
beraber iş birliği içerisinde yürütülerek birlikte üretim ve satış 
yapılmasının önemli olduğunu belirterek, ilk olarak daha önce planlanan 
ancak gerçekleştirilemeyen Anamur Tarım Ziyareti’nin yapılmasının 
uygun olabileceğini ifade etti. TKO Türkiye Tarafı Başkan Yardımcısı 
ve Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu KKTC 
Heyetini karşılamak ve KKTC’nin tarımsal gelişimini desteklemek için 
Anamur’un hazır olduğunu ifade etti. 
Aralık ayı içerisinde heyetin Anamur’a gelmesinden duyacakları 
memnuniyeti dile getirdi.  

Şubat 2022’de İstabul’da Tarım Kongresi gerçekleştirilmesi 
planlanıyor
TOBB AB ve Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu 

2022’nin ilk çeyreğinde 
Türkiye- KKTC Ekonomi 
Konferansının yapılacağını 
ve bu konferansta bir 
oturumun da sadece tarım 
konusunda yapılmasının 
teklif edilmesini önerdi. 
Aynı şekilde, Şubat 2022’de 
İstanbul’da bir tarım kongresinin 
yapılmasının planlandığını belirtti. 

‘Kuzey Kıbrıs’ta bir gıda laboratuarının 
olmaması büyük bir eksikliktir’
TKO KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin akredite olmuş bir gıda 
laboratuvarının Kuzey Kıbrıs’da önemli bir eksiklik olduğunu belirterek, 
bu konunun hem gıda güvenliği, hem insan sağlığı hem de üretim ve 
ticaret faaliyetlerinde önem arz ettiğini açıkladı. 
Mevcut durumda, böyle bir laboratuvarın kurulması için ARMA 
proje programına başvuru yapıldığının, bu kapsamda KKTC Ekonomi 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık müsteşarlarıyla görüşmeler 
gerçekleştirildiğinin, KTTO Ankara Temsilcisi Burcu Kayan’ın Türkiye’deki 
yetkilileri sorunlar hususunda haberdar ettiğinin, ancak olumlu bir 
netice elde edilemediğinin bilgisini verdi. KTTO’nun bu laboratuvar 
binasını yapma ve Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda tanınmış tek 
kuruluşu olarak operasyonunu sürdürme noktasında hazır olduğunu 
vurguladı. Bu konuda gerekli desteğin sağlanmasının oldukça elzem 
olduğunu belirtti. 
TKO Yönetim Kurulu Üyesi Utkan Altınkalem gıda laboratuvarı 
kurulmasının oldukça önemli olduğunu, Kıbrıs nüfusunda yüksek 
oranda kanser hastalığının gözüktüğünü, sadece ekonomik değil 
sağlık açısından da bu eksikliğin güçlü negatif etkilere sahip olduğunu 
açıkladı. Cevaben, TKO Türkiye Tarafı Başkanı Cihat Lokmanoğlu detaylı 
bir şekilde üzerinde çalışılmış bir fizibilite raporunun oluşturulmasını ve 
sonrasında gerekli görüşmelerin yapılmasını belirtti. 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Cumhurbaşkanı 
Sayın Ersin Tatar’ın Gaziantep 
Ticaret Odası ziyaretine katıldı. 

Turgay Deniz’e Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri ve Ankara 
Temsilcisi Burcu Kayan eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz Ankara’da 

EkoAvrasya Avrasya Hizmet 
Ödülleri 2021 etkinliğine katıldı.

Türkiye Barolar Birliği ziyaret 
edildi. TBB Başkanı Sayın 
Metin Feyzioğlu, TBB Genel 
Sekreteri Sabiha Yalçın Tekin 
ve TBB Başkaın Başdanışmanı 
Sayın Prof.Dr.Necdet Basa ile 
görüşme gerçekleştirildi.

Sanayi Bölgeleri ile ilgili 
konuların değerlendirildiği 
görüşmede Oda Başkanı 
Deniz’e Başkan Vekili 
Ramazan Gündoğdu ve Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri eşlik 
etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Deniz’e 

Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Ankara Temsilcisi Burcu Kayan 
eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Cumhurbaşkanı Sayın 
Ersin Tatar’ın Ankara Ticaret Odası ziyaretine katıldı. 
Turgay Deniz’e Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Ankara Temsilcisi 

Burcu Kayan eşlik etti.Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya ve 
KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz , anlaşmanın iki kuruma da hayırlı 
olmasını diledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı Ofisi Dışilişkiler 
Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri 

Koordinatörü Halil Afşarata’yı 
ziyaret etti. Ziyarette Deniz’e 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri 
ve Ankara Temsilcisi Burcu Kayan 
eşlik etti.



R I G H T  D I R E C T I O N  F O R  A  N E W  L I F E

 Project comprising of both commercial and residential units located on the main 
road of Kyrenia-Alsancak, there are 11 commercial units with different story levels 
and areas. These are 20 units of duplex houses with mountain and sea views. Each 

house has its own private spacious garden and terrace areas. Project offers you 
high quality life style with its own social areas.

Houses are for Sale                                       Shops are for Rent



HARMONY, SETTLEMENT, WEALTH, THE CULTURAL VALUE OF 
CYPRUS AND REBIRTH, SIMPLY REPRESENTING LIFE AND PEACE.

Project Features
•  Bosch Brand White Goods 
•  Multi-Split Inverter Air Conditioning System
•  Lapitec / Italstone or Equivalent Kitchen Worktop
•  Central Generator & Water System
•  2000 m2 Green Areas (330 m2) Swimming Pools (330 m2)
•  Children Playground & Landscaping
•  Wastewater Refining System
•  CCTV Camera System
•  Barrier System 
•  IP Intercom System and Door Panel
•  Central Internet & Satellite System

Project comprises of 90 units of 2+1 luxury apartments with spectacular 
mountain and sea views. Apartments are consisting of Private Garden, Balcony 
and Roof Terrace. Olive Hill offers you the unique natural beauty of Mediterranean 
and a magnificent sunrise and sunset views. Project is also neighbouring to  
Necat British College and only 10-minute drive from the center of Kyrenia.

ALSANCAKALSANCAK
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Prof. Dr. Cumali Sabah tekrar o listeye girdi

ODTÜ Kıbrıs Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cumali Sabah Tekrar Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında.
ABD ve Hollanda’dan araştırmacıların akademik yayıncılık kuruluşu 
Elsevier desteğiyle yürüttüğü çalışmada 2020 yılının en etkili bilim 
insanları yayınlandı.

ABD Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde ABD’li ve 
Hollanda’dan bilim insanlarının dünyanın en etkili bilim insanlarını 
belirlemek için yürüttüğü ve sonuçları ilk defa 2020’de açıklanan 
çalışma 2021 yılı verileriyle güncellenerek yeniden yayınlandı. 2020’de 
yayınlanan listelerde de hem tek yıllık değerlendirmede hem kariyer 
boyu değerlendirmede listeye giren ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali 
Sabah bir kez daha dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi.
Araştırmacılar çalışmalarında dünyanın en etkili bilim insanlarını 
belirlemek için bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi farklı 
değişkenlerden oluşan bir bilimsel etki endeksi kullanıyor. Dünyanın 
önde gelen akademik yayıncılık kuruluşu Elsevier de bu çalışmaya 
destek veriyor. Her yıl verileri güncellenen çalışmada bilim insanlarının 
tek bir yılda ve kariyerleri boyunca yaptıkları bilimsel üretimin etkinliği 
hesaplanıyor.

Prof. Dr. Sabah Listenin Kalıcı İsimlerinden
Metamalzeme, elektromanyetik ve mikrodalga uygulamaları, antenler 
ve solar sistemler üzerine çalışan ve 2008 yılında International Union of 
Radio Science tarafından Yılın Genç Bilim İnsanı ödülüne layık görülen 
Prof. Dr. Cumali Sabah, dünyanın en etkili bilim insanları listesine 
yabancı değil. 2017 ve 2019 yılları için yapılan senelik değerlendirmelere 
göre de bu listeye alınan Prof. Dr. Sabah, 2019 yılına kadar olan kariyer 
boyu değerlendirme sonucunda da dünyanın en etkili bilim insanları 
arasında gösterilmişti.
Bu yıl yayınlanan listede dünyada ilk %2’lik dilime giren 190 bin 
63 bilim insanı listelendi. Prof. Dr. Cumali Sabah hem 2020 yılı 
değerlendirmesinde hem de yeni verilerle güncellenen kariyer boyu 
etki listesinde yer alarak dünyanın en etkili bilim insanları arasındaki 
yerini korudu. Listede üniversitelerin genellikle İngilizce adı yer alırken, 
kampusumuzun adı “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs 
Kampusu” şeklinde açık ve Türkçe olarak yer aldı.
Araştırmalarına ek olarak Kampus Rektör Yardımcılığı görevini de 
sürdüren Prof. Dr. Cumali Sabah, listeye göre KKTC’deki en etkili 
onuncu bilim insanı.



EKONOMi

gazetesi 10Kasım/2021

“

O bir Demir Lady: Semral Erel
KTTO Kadın Girişimciler Komitesi olarak “Yüreklendiren Kadınlar” isimli röportaj serilerimizle, daha çok 
kadını girişimci olmaya teşvik etmeyi, yüreklendirmeyi hedefliyoruz. 

Semral Erel, ülkemizde 
kadın girişimci 
dendiğinde akla ilk gelen 
isimlerden biri. Erkek işi, 
kadın işi kavramlarını 
değiştiren, karşılaştığı 
zorluklar karşısında pes 
etmeyen ve sektörünün 
“Demir Lady”si 
ünvanını alan değerli 
bir isim. Yaptıklarıyla 
yüreklendiren bir kadın...

Ülkemizin önde gelen girişimci 
kadınlarından biri olarak, kendi 
işinizi kurduğunuz günü ve 
bugününü bizim için bir özetler 
misiniz? Nereden başladınız ve 
nereye geldiniz? 
1982 yılında kendi işyerimi 
kurduğum günkü şartlar 
çok zordu. Şehre ulaşım köy 
otobüsleriyle yapılıyordu. Telefon 
yalnızca köy kahvesinde vardı. 
Köylü genelde kendi toprağını 
işleyerek, hayvancılık yaparak 
geçimini sağlıyordu. Tarımla 
uğraşan ailelerin traktörleri vardı. 
Traktör aksamları ve ihtiyaçlarını 
köy otobüs şoförüne sipariş 
vererek tedarik ediyorlardı. 
Küçük yaşlarda tarlada, evde 
ailemize yardım ederek iş 
hayatına başladım. Babam tarım 
yanında kamyon ve otobüs 
şoförlüğü de yapıyordu. Bu 
nedenle köylülerimiz eve gelip 
siparişlerini bize yazdırıyorlardı, 
babam gelince ona siparişi 
veriyorduk, o da ertesi gün 
siparişleri getiriyordu, üzerine 
de tutarını bırakıp siparişi 
sahibine ulaştırıyorduk. Bu 
yıllarda babamın getirdiği siparişi 
müşteriye vererek ticaretin nasıl 
yapıldığını da öğreniyordum. 
Tarladan topladığımız ürünlerimizi 
Lefkoşa’ya toptancıya 
götürürken babama yardım 
etmek için onunla birlikte 
gidiyordum. Götürdüğümüz 
ürünü de kendimiz indiriyorduk. 
Ürünlerimizin bedelini 
ödenirken hak ettiğimiz değerini 
alamıyorduk. Emeğimizin 
değerini sebze toptancılarının 
belirlemesini küçük yaşlardan 
beri hiç hazmedememiştim. 
Kendi ürünümüzü satan seyyar 
satıcılar bile bizden daha çok 
kazanıyorlardı. Ticaret yapmanın, 
tarlada çalışmaktan daha 
kolay ve daha karlı olduğunu 

gördüm. Ticaretin güzel yanı, 
kazancını kendinin belirlemesidir. 
Evlendikten sora ürünlerimizin 
karşılığını alamıyor çoğu zaman 
satamıyorduk. İnsan emeğinin 
karşılığını alamayınca çalışma 
sevdası da azalıyor, çocuğum 
da olunca zorluklar daha fazla 
artmıştı, benim çektiğim sıkıntıları 
çocuklarımın çekmemesi için 
ticaret yapmaya karar verdim 
ve kendi işimi kurdum. O yıllarda 
aile bireylerimin büyük bir kısmı 
da işyeri çalıştırmanın kadın 
işi olmadığı düşüncesinde 
oldukları için karşı çıkmışlardı, 
onları dinlemedim ve kendi 
evimin önündeki tek odada 
ticaret hayatına atıldım. İş yerimi 
açtığım yıllarda imkânsızlıklar çok 
fazlaydı, telefon etmek için köy 
kahvesine gidiyordum. Her işimizi 
elde yapıyorduk. Sipariş alarak 
başladığım ticaret hayatımda 
ihtiyaçları da öğrendikçe raflarda 
bulunan ürün çeşitleri artmaya 
başladı. Müşteriler de aradığını 
o an bulduklarında daha çok 
memnun oluyorlardı. Zaman 
geçtikçe talepler arttıkça traktör 
aksamları yanında el aletleri, 
cıvata, boya derken her türlü 
inşaat malzemesi de satmaya 
başlamıştım. 1986 yılında Sanayi 
Holdingde çalışan eşimi siyasi 
görüşü nedeniyle mevcut yönetim 
işinden durdurmuşlardı. Benim 
işlerim de her geçen gün artarak 
yetişemez olmuştum. Bu bizim 
için bir kamçı olmuştu. İçinde 
bulunduğumuz imkansızlıklar 
ve şansızlıklar mücadele etmeyi 
öğretti. Küçük çapta yaptığımız 
ticaretimizi eşimin de desteğiyle 
büyütmeye başladık ve Semra 
Ltd. şirket yaptık. İşlerimizi yoluna 
koyduğumuza sevinemeden 
eşimin kansere yakalandığını 
öğrendik. Kanserle savaşımızı 
1991 yılında kaybettik. İki oğlumun 
geleceklerini hazırlamak için çok 
çalıştım. Onlara güzel bir gelecek 
sağlamak için, daha iyi eğitim 
almaları için bir ev de Mağusa’da 
açtım. Mağusa’daki gelişmeleri 
görünce ilk inşaatlara gidip sipariş 
almayı ve ustalara inşaat yerine 
servisi başlattım. 2000 yılında 
akü, yağ, yedek parça bölümünü 
Mağusa’da iş birliği yaptığım iş 
ortaklarımla Sempi Ltd. olarak 
ikinci şirket sahibi oldum. Personel 
alınca mal tedariğine, sevkiyatları 
organize etmeye ve benim 
yaptığım işleri yapacak personel 
yetiştirmeye odaklandım. 
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Malzeme tedariğinde aynı işi yaptığım firmalardan mal alıp satmaktan, 
dayanışmaktan hiç rahatsızlık duymadım. İşlerim artınca mal aldığım 
firmalar bizim satışlarımızın artmasından rahatsız oldular ve bizimle 
rekabet etmeye başladılar. Ben de 2003 yılında toptancılığa 
soyundum ve serbest bölgede üçüncü şirketimi Semport Ltd. kurdum. 
Teknoloji her geçen gün ilerlemekteydi. İşlerimizi kolaylaştıracak tır, 
kamyon, vinç, forklift gibi gerekli ihtiyaçlarımızın sayısını artırarak servis 
hızımızı ve kalitemizi artırmış olduk. Teknolojiyi takip ederek işlerimizi 
geliştirdik. Oğullarımın hayal ettiğim gibi yetiştiklerini görmek de 
benim en büyük zenginliğim ve gururum oldu. 2006 yılından sonra 
şirketimizde benim yaptığım her işi daha iyi yapan personellerimiz ve 
oğullarım vardır. 
Gençler teknolojiyi takip ederek hep yenilikçi oldular. 
Ben büyük projelerle ve yeni bağlantılarla mal tedariği ile ilgilendim. 
İş ortaklığı yaptığım Mehmet Erel ile hayatlarımızı birleştirerek ikinci 
baharım başlamış oldu. Yurtdışına eşimle birlikte daha sık gitmeye yeni 
bağlantılarımızı artırmaya başladım. İşlerimiz arttıkça ürün talepleri 
arttıkça yeni iş dallarına girmeye başladık. 2011 yılında Yılın Kadın 
Girişimci ödülü aldıktan sonra, televizyon programlarına davet edildim, 
gazete röportajları yapıldı. Basının gücünü programlara 
katılınca çok iyi anladım. Şirketimizi tanımayan 
kesimler de şirketimizi tanımış oldular. Adamızın 
her yerinden siparişler gelmeye başladı. 
Böylece adanın her tarafına servis yapmaya 
başladık. İki oğlum da işin başına geçince 
her türlü teknoloji ile şirketimizi benden iyi 
yönetmeye başlayınca gönül rahatlığıyla 
sorumluluklarımı onlara bıraktım. Eşim 
de antifriz, saf su, cam ilacı üretimini 
Fe-Sa olarak bizim şirketimize devretti. 
Üretimine ara veren Aslan boya ile iş 
ortaklığı yaparak üretimimizi artırdık. 
Toptan satışa ağırlık verdik ve kurumsal 
bir şirket yapısıyla personel sayımızı 
artırdık, işyerlerimizi büyüttük. Her 
dönem sektörümüzün ilkleri arasında 
olmaktan mutluluk duyuyorum. Pandemi 
nedeniyle işyerinde çalışmaya gitmiyorum, 
ağır iş yükümü oğullarım üzerimden alınca 
ben de eşimle birlikte tecrübelerimizle onlara 
yardımcı oluyoruz. Sağlığımız elverdiği ölçüde 
de sosyal girişimci olarak hayatımıza devam etme 
arzusundayım. 

Başarısız olduğunuz girişimleriniz oldu mu? Olduysa sonrasında 
yolunuza nasıl devam ettiniz?
Ticarette başarısızlıklar insana pahalı tecrübe olarak geri dönüyor. 
Önemli olan yaptığın yanlışı görebilmektir. İş hayatında öğrendiğim 
kontrol edemediğin, denetleyemediğin hiçbir girişimde bulunmaman 
gerektiğidir. Onun için zararın neresinden dönsen kardır. Önemli olan 
yaptığı yanlışı en erken bir zamanda görüp düzeltmektir. İş hayatındaki 
yaşadığım başarısızlıklarım tecrübe olarak bana geri döndü. Hatamdan 
ders alıp bir daha o yanlışa düşmedim.

Kadın olarak üstlendiğiniz rollerin iş yaşamınıza ne tür etkileri oldu?
Biz iki kız kardeştik, erkek kardeşimizin olmamasından dolayı oğlan 
çocuklarının yaptığı işi evin küçüğü olduğum için ben yapıyordum. 
Ayaklarımız traktörün pedalına yetişince de traktörle babamıza 
tarla işlerinde, ekip biçmede yardımcı oldum. Erkek kardeşi olan 
arkadaşlarıma göre bu bizim şanssızlığımızdı. Yaşımız büyüyünce 
de, işimi kurarken de şansım oldu. Zor işleri, bunlar ağır yük kaldırma 
da dahil her şartta çalıştığım için yaptığım işlerde hiç zorlanmadım. 
Babamın evinde traktör, kamyon otobüs kullandım. Bu zorlu işleri bir 
kadın olarak başarabilmem taktir edildi. Kadın olarak elde kamyona 
çimento indirme, yükleme hiç de kolay değildir. 50kg bir yük erkek 
sağlığı için bile bir riskken, zamanında hiç sağlığımı düşünmeden 25kg 
kasaları, 50kg torbaları zorlanarak da olsa yıllarca indirdim yükledim. 
Şimdi de bel fıtığı sorunları yaşıyorum. Kadın olarak erkeklerin yaptığı 
işi daha titiz bir şekilde özenle yaptım. Verdiğim sözden zarar dahi 
etsem dönmedim. Müşteri memnuniyetini ön planda tuttum. Onların 
güvenini kazanarak her geçen gün müşteri sayım arttı.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörde kadın olmak ne demektir? 
Sektörünüze ilişkin kadın işi/erkek işi gibi kalıplaşmış tanımlar ile 
karşılaştınız mı?

İnşaat demiri, çimento kısacası inşaat malzemeleri erkek müşterilerin 
ilgilendiği malzemelerdir. Bu sektörde iş yapmak gerçekten çok kolay 
değildir. Yıllarca kamyonla veya tırla mal sevkiyatı yaptığım günler de 
çok duydum “kadına bak erkek işi yapıyor” diye. Bir kadının ağır vasıta 
ile ağır yük taşıması görenleri hayrete düşürüyordu. Zamanla onlar da 
alıştı, sonra şoför sayısı artınca benim ağır vasıta, forklift kullanmama 
gerek kalmadı. Sektöre girerek mal aldığım iş yerlerinin sahipleri hepsi 
erkek ve yaş olarak da benim büyüğümdüler, onları abim gibi gördüm, 
aynı saygı ve sevgiyi onlar da bana gösterdi. İş dünyasında kadın 
işi, erkek işi tanımlamasını çok duydum bu görüşü de yıkmış oldum. 
Sektörümüzün “Demir Lady”si oldum.

Kısa süre önce üniversite eğitimi alarak mezun oldunuz. 
Üniversiteye başlama motivasyonunuzu, enerjinizi her yaşta 
öğrenme isteğinizi neye bağlıyorsunuz? Eğitim ve gelişimin yaş 
sınırı yok değil mi?
Üniversiteye başlama motivasyonumu dünya vatandaşı olmak için 
İngilizceyi konuşup, yazabilmek için, bir de çok istediğim halde 
zamanında babamın üniversite gitmeme müsaade etmediği için 

içimde ukde kalan arzumu yerine getirmek için üniversite 
eğitimine karar verdim. İngilizce hazırlıkta tatil yapacak 

kadar İngilizceyi öğrendim, karşımdakine derdimi 
anlatacak kadar yazılı bir şeyi okuyup anlayacak 

kadar tecrübe kazandım. Eğitim ve gelişimin 
istek olduktan sonra yaşı olmadığına 

inanıyorum. Yalnızca derslerin aynı yaşlardaki 
insanlarla birlikte alınırsa kalitesi ve seviyesi 
artığına inanıyorum. Gençlerle, yaşlıların 
amaç ve bakış açıları farklı oluyor. Kim 
isterse olsun, ne yaparsan yap mutlu 
olduğun yerde sevgiyle yapılırsa keyifli 
oluyor. Söylemeden de edemeyeceğim 
eğitim kurumlarımız ticaret mantığından 
vazgeçmelerini eğitim yuvası olduklarının 

bilincine varmaları gerektiğine de 
inanıyorum.

Sivil toplum tarafındaki gayretlerinizden, 
sosyal sorumluluklarınızdan da kısaca 

bahsedebilir misiniz? 
2014 yılında ilk olarak yılın kadın girişimcisi ödülünü 

veren İş Kadınları Derneği başkanlığı görevini alarak sosyal 
sorumluluğuma başladım. Özverili yönetim kurulumuzca kadın 

girişimciliğini artırmak, geliştirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının desteği ile ilçelerimize işini kurmak isteyen kadınlarımıza 
DAÜ eğitmenleriyle eğitimler verdirdik. Ülkemizdeki başarılı iş 
kadınların hayat hikayelerinin bulunduğu kitabı bastırarak kadınlarımıza 
ilham olmasını sağladık. KTTO 55-56. Dönemlerinde asbaşkanlık 
görevini yürüttüm. 57. Dönem meclis üyeliği görevimi yapıyorum. 
Ülkemizin sosyal bir devlet yapısına sahip olması için sosyal sorumluluk 
projelerimizle vatandaş olarak üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. 
Unutulan yaşlı ve ruh sağlığı bozulan hastalarının haklarını korumak 
için Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinde kurucu üye ve asbaşkanlık 
görevini yapıyorum. 2021 yılında da Othello Inner Wheel Derneğinin 
kurucu üyesi oldum. Dostlukların geliştirilmesi, kişisel hizmet duygu ve 
anlayışını geliştirmek, uluslararası dostluk ve anlayışı geliştirerek dünya 
barışına katkıda bulunmak için birçok kadınla birlikte çalışıyoruz.

Girişimci kadınlara ne mesaj vermek istersiniz? 
Öncelikle ne yapmak istediklerinden emin olsunlar, iş yaparken önce 
kendilerine güvensinler, çalışmaktan, yorulmaktan hiç korkmasınlar. 
Her zaman planlı ve programlı olsunlar. Varmak istedikleri hedeflerine 
odaklansınlar ve hiç pes etmeden çalışsınlar. Kendi doğruları ile 
dürüstlükten hiç ödün vermeden, işlerini severek yapmalarını 
öneriyorum.

Peki, yaşadığı zorluklar nedeni ile pes etme noktasına gelen kadın 
girişimcileri yüreklendirecek mesajınız ne olurdu?
Yaptıkları işte kendilerini pes ettiren nedenlerin çözümü onların 
elindeyse daha da çok çalışarak fedakarlıklarda bulunarak, önlemler 
alarak bu sorunlarına gerekirse profesyonel destek de alarak çözüm 
bulmalarını öneriyorum. Eğer başarısız bir girişimde bulunulduysa 
da zararın neresinden dönsen kardır diyerek bitirmelerini öneririm. 
Edindikleri bu olumsuz tecrübelerden ders alarak severek 
yapabilecekleri yeni bir girişimde bulunmalarını öneriyorum.

Öncelikle ne yapmak 
istediklerinden emin olsunlar, 
iş yaparken önce kendilerine 

güvensinler, çalışmaktan, 
yorulmaktan hiç korkmasınlar. 
Her zaman planlı ve programlı 

olsunlar. Varmak istedikleri 
hedeflerine odaklansınlar ve hiç 
pes etmeden çalışsınlar. Kendi 
doğruları ile dürüstlükten hiç 

ödün vermeden, işlerini severek 
yapmalarını öneriyorum.

“

“
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Güney Kıbrıs’taki çocukların yüzde 
19’u fakirlik tehlikesinde

Alman Lufthansa seyahat yasaklarının 
kalkmasıyla Covid-19 pandemisinden 
bu yana ilk kez sürpriz biçimde kâr 
açıkladı.
Alman havayolu şirketi Lufthansa 
koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması 
sonrası ABD’ye uçuşların yeniden 
başlaması ve yolcu sayısındaki artışla 
sürpriz kâr açıkladı.
Şirketin yılın üçüncü çeyreğinde 
düzeltilmiş kârı 17 milyon Euro (20 
milyon dolar) oldu. Bloomberg 
anketine katılan analistlerin beklentisi 
169 milyon Euro zarardı. Kârlılıkta 
kargo uçuşlarındaki rekor artış da etkili 
oldu. Geçen yıl aynı dönemde şirket 
1.26 milyar Euro zarar açıklamıştı.

Lufthansa kârlılığın son çeyrekte 
de pozitif alanda kalacağını, yılın 
tamamında ise zarar açıklayacaklarını 
öngördü. Şirket, 2022’de normal 
kapasitesinin yüzde 70’ine ulaşmayı 
planlıyor.
Lufthansa geçen ay salgında aldığı 
kamu kurtarma paketinin bir kısmını 
geri ödemek için 2 milyar euroluk 
sermaye artırımı yapmıştı.

Güney Kıbrıs’taki 
çocukların yüzde 
19’unun, yoksulluk ve 
dışlanma riskiyle karşı 
karşıya olduğu haber 
verildi. Avrupa İstatistik 
Biriminin (Eurostat) dün 
basına yansıyan raporuna 
göre, Güney Kıbrıs’ta 33 
bin çocuğun yoksulluk ve 
dışlanma tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğunu yazan 
Haravgi gazetesi, raporun 

2020 yılı verilerine 
dayandığını ve bu yüzden 
koronavirüs pandemisi 
krizinin dramatik etkilerini 
göz önüne almadığını 
belirtti.
Gazete rapora göre Rum 
tarafındaki çocukların 
ve ergenlerin yüzde 
19’unun, yaşlıların ise 
yüzde 22,5’inin yoksulluk 
riskiyle karşı karşıya 
olduklarını ekledi.

Alman 
Lufthansa’dan 
sürpriz karar
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KKTC’nin Ocak-Eylül 2021 döneminde avans dahil toplam yerel bütçe 
açığı 1 milyar 062 milyon 432 bin TL düzeyinde açılanırken, bu rakam 
aynı dönemler itibarıyla son 10 yılın en derin bütçe açığını oluşturdu.
STANDARD Kıbrıs’ın Maliye Bakanlığı’ndan sağladığı verilere göre 
bu yılın 9 aylık döneminde genel bütçe açığı 599,4 milyon TL, avans 
dahil genel bütçe açığı 810,7 milyon TL ve yerel bütçe açığı da 851,1 
milyon TL oldu.Bakanlığın verileri, Ocak-Eylül 2021 dönemindeki bütçe 
rakamlarının, 2012-2021 yıllarının aynı aylık dönemleri içerisinde kıyas 
kaldıramayacak kadar yüksek olduğuna işaret ediyor. 2021’e en yakın 
açığın 2020’deki açık rakamları olduğu görülürken, yine de geçen yılki 
açık %183 oranında daha düşük bir düzeyde gerçekleşmişti.

AVANSLA AÇIKLAR ARTIYOR
2021 yılı hariç, söz konusu 10 yıllık süre içinde Maliye’nin aldığı “avans” 
rakamları göz ardı edildiğinde genel bütçenin sadece 2013’te küçük 
bir açık verdiği görülürken, yerel bütçede 2013, 2014, 2015 ve 2020 

yıllarında açık olduğu dikkati çekiyor.
Ancak, bütçe için alınan avans rakamları dahil 
edildiğinde avans dahil genel bütçenin sadece 
2017’de fazla verdiği, avans dahil yerel bütçenin 
ise tüm yıllarda açık verdiği görülüyor.
Veriler, 2015 ve 2016 yıllarında Maliye’nin hiç 
avans almadığını ortaya koyarken, her iki yılda da 
genel bütçe fazla verirken, yerel bütçe sadece 
2015’te 312 milyon TL açık verdi.

Maliye’nin genel bütçesi 2012-2021 arasında en 
yüksek fazlayı 261,9 milyon TL ile 2019’da verirken, 
yerel bütçesi en yüksek fazlayı 223,6 milyon TL ile 
2018 yılında sağladı.
Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına göre bütçe 
rakamları 2016-2019 arasındaki ciddi bir 
toparlanma içerisine girmesine rağmen, 2020 
yılında Covid-19 salgınının da etkisiyle bozulan 

bütçe yapısı 2021’de son 10 yılın zirvesine çıktı.
Bütçede yılın 9 aylık döneminde görülen açığın kapıdaki erken seçim 
sürecinde kontrolün elden iyice bırakılmasıyla yılsonuna kadar daha da 
derinleşmesinden endişe ediliyor.

MALİYE 2021’DE 580 MİLYON İÇ BORÇ ALDI
Öte yandan, bütçe açıklarıyla baş etmeye çalışan Maliye Bakanlığı’nın 
2021 yılının 10 aylık döneminde aldığı iç borç miktarı 580 milyon 046 
bin 970 Türk Lirası’na ulaştı.

Eylül ayı içerisinde 132 milyon 963 bin 045 TL’lik Devlet İç Borçlanma 
Senedi geri ödemesi yapan Maliye Bakanlığı’nın Eylül ayı sonu itibarıyla 
vadesi gelmemiş DİBS stoku 351 milyon TL düzeyinde görülüyor.
KKTC Merkez Bankası’nın geçen hafta Maliye için açtığı iç borç 
ihalesinden sağlanan 30 milyon TL ile ödenmeyi bekleyen borç toplamı 
381 milyon TL’ye ulaştı.

KKTC’nin 1.06 milyarlık bütçe açığı son 
10 yılın en derini
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Vergi cennetlerinin sonu mu geldi?
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri 
(G20 Zirvesi), yüzde 15’lik küresel asgari 
kurumlar vergisi önerisini onayladı. G20, 
anlaşmanın 2023 yılında yürürlüğe girmesi 
planlıyor. Anlaşma ile, çok uluslu şirketlerin 
bazı ülkelerde çok az vergi ödemeleri ya da 
hiç vergi ödememeleri nedeniyle kârlarını 
bu ülkelere aktarmalarının önüne geçilmesi 
planlanıyor. 2023’ten itibaren uluslararası 
şirketlerin merkezlerinin hangi ülkelerde 
oldukları fark etmeksizin, en az yüzde 15 vergi 
ödemeleri öngörülüyor. Şirketler, yan kuruluşu 
ile ülke dışında daha az vergi ödüyorsa, 
merkezinin olduğu ülke aradaki farkı tahsil 
edebilecek.
ABD’li üst düzey bir yetkili gazetecilere 
verdiği demeçte, “Bu bir vergi anlaşmasından 
daha fazlası, küresel ekonominin kurallarının 
yeniden şekillendirilmesidir” dedi.

Çoğu hükümet için ek gelir sağlayacak ve 
vergi yükünü şirketlerin bulundukları yerden 
tüketicilere ulaştığı kaydıracak olan anlaşma, 
büyük işletmelerin kârları için minimum 
yüzde 15’lik bir oran olarak belirledi. Böylece 
uluslararası şirketlerin vergiden kaçınmak için 
gidecekleri yerler sınırlanmış oldu. Ancak 
G20 Zirvesi’nde imzalanan anlaşma ile 
ekonomistler ikiye ayrılmış durumdadır. Bir 
görüş vergi cennetlerinin sonunun geldiğini 
düşünürken, diğer görüş ise yeni vergi 
cennetleri oluşabileceği algısındadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez 
Bankası, faiz oranlarını düşürdü. 
KKTC Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya 

göre, vadelerinden bağımsız olarak Merkez 
Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası(TL) 
mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını 
yıllık yüzde 15,25’ten yüzde 12,75’e düşürdü. 
Ayrıca Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan 
faiz oranını yıllık yüzde 9,00’dan yüzde 
6,00’ya indirken,  yabancı para faiz oranlarında 
ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Türk 
Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler 
karşılığında Merkez Bankası tarafından 
yapılacak reeskont işlemlerinde 
uygulanacak iskonto faiz oranı 
yıllık yüzde 21,50’den yüzde 
19,00’a, Türk Lirası olarak 
tanzim edilen sanayi, 
ihracat, turizm, eğitim ve 
tarım sektörleri senetleri 
karşılığında yapılacak 
reeskont işlemlerinde 
uygulanacak iskonto faiz 
oranları yıllık yüzde 18,75’ten 
yüzde 16,25’e, küçük esnaf 
senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık 
yüzde 17,75’ten yüzde 15,25’e ve döviz 
mukabili avans işlemlerinde uygulanacak 
faiz oranı yüzde 18,00’den yüzde 16,00’ya 
indirilmiştir.

Türkiye’nin yıl sonunda % 9,2 seviyesinde 
büyümesi öngörülüyor.
Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe 
Morales, Türkiye ekonomisinin bu yılın 
sonunda yüzde 9,2 seviyesinde büyümesinin 
beklendiğini açıkladı. “Güçlü iç talep, güçlü 
toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle 
destekleniyor ve ihracat da önemli ölçüde 
artıyor” dedi. Türkiye ekonomisinin 2022 

yılında ise yüzde 3,5 seviyesinde büyümesinin 
beklendiğini, 2023 yılı büyüme oranının ise 
yüzde 4,5 seviyesine yükseleceğini aktardı.

AB’nin perakende satışları geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Avrupa 
Birliği’nde (AB) perakende satışlar, Eylül 
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. 

19 üyeli Euro Bölgesi’nde perakende 
satışlar Eylül ayında, Ağustos ayına 

kıyasla yüzde 0,3 azalırken, 
geçen yılın aynı dönemine 

göre ise yüzde 2,5 artış 
göstermiştir. 

Avrupa Birliği’nde de 
perakende satışlar, 
eylülde bir önceki 
aya kıyasla yüzde 0,2 

gerilerken, 2020’nin aynı 
dönemine göre ise yüzde 

3,2 yükselmiştir. AB ülkeleri 
arasında eylülde bir önceki 

aya kıyasla perakende satışlarda 
en yüksek artış yüzde 7,1 ile Estonya’da, 
yüzde 2,9 ile Slovakya’da ve yüzde 2,3 ile 
Lüksemburg’da gerçekleşti. En fazla düşüş 
ise yüzde 2,5 ile Almanya’da, yüzde 1,9 ile 
Finlandiya’da ve yüzde 1,2 ile Hollanda’da 
belirlenmiştir.

FED faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 
değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında 
sabit bıraktı ve aylık 120 Milyar Dolarlık varlık 
alım programında 15 milyar dolarlık azalışa 
gidileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç zamanlı 
“kontrol sizde” tarifesi kapsamında “kış 
tarifesi” başladı.
31 Mayıs’a kadar sürecek kış tarifesinde, 
yaz tarifesine göre yoğun, yoğun olmayan 
ve normal saatler değişti. Gerek üç zamanlı 
tarifeyi gerekse normal tarifeyi tercih eden 
tüketiciler, aylık tüketimlerinin 300 kilowatt’ın 
altında kalması halinde, yüzde 15 indirimden 
yararlanacak.

YOĞUN OLMAYAN SAATLER…
Kış tarifesinde, hafta içi yoğun olmayan saatler 
22.00’den 07.00’ye kadar olacak. Bu zaman 
diliminde kw/saate 0,6508 TL ödenecek.
Hafta sonu 24.00’den 07.00’ye kadar olacak 
yoğun olmayan saatlerin kw/saatinin ücreti 
ise 0,6308 TL.

YOĞUN SAATLER…
Kış döneminde hafta içi yoğun 
saatler 17.00’de başlayacak, 22.00’de 
bitecek. Hafta sonu için belirlenen 
yoğun saatler de yine 17.00’de 
başlayarak, 22.00’de sona erecek.
Yoğun olan saatlerde hafta içi kw/
saate 1,2908 TL, hafta sonu 1,2708 TL 
ödenecek.

NORMAL SAATLER…
Hafta içi normal saatler 07.00’de başlayarak, 
17.00’ye kadar sürecek ve kw/saate 0,9873 TL 
ödenecek. 
Hafta sonu ise normal saatler 22.00’den 
24.00’e ve 07.00’den 17.00’ye kadar olacak 
ve bu sürelerde elektriğin kw/saati için 0,9873 
TL ödenecek.

300 KİLOWATTIN ALTINDAKİ TÜKETİME 
YÜZDE 15 İNDİRİM
Gerek üç zamanlı tarifeyi gerekse normal 
tarifeyi tercih eden elektrik aboneleri, bir 
aylık süredeki tüketimleri 300 kw/saatin 
altında kaldığında, yüzde 15 indirimden de 
yararlanacak.

Gözde Erkanat - KTTO Ekonomi Uzmanı

Elektrikte kış tarifesi başladı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi(KTTO KGK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu(TOBB KGK) 
arasında Kadın Girişimciler İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole KTTO KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ile TOBB KGK Başkanı Nurten 
Öztürk imza koydu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz’in de katılımları ile gerçekleşen 
imza töreni Acapulco Resort Convention ve Spa Hotel’de yer aldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığındaki MTSO Heyeti Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Yaga direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu heyete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yatırım Fırsatları ile ilgili 
sunum gerçekleştirdi. Ziyarette Oda Başkanı Turgay Deniz’e Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin, Ali Şah, Yusuf 
Acemoğlu ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. Oda Başkan’ı Turgay Deniz, ülkede temaslarda bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
heyeti onuruna öğle yemeği verdi. Yemekte Oda üyesi sektör temsilcilerinin de katılımlarıyla karşılıklı iş olanakları değerlendirildi.

Gürsel Baran başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası heyeti ülkede gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. Ziyarette güncel ekonomik konular değerlendirilerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Ankara Ticaret Odası Heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Heyeti ile birlikte Maraş’ı ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Cihat Lokmanoğlu başkanlığındaki Mersin Deniz Ticaret Odası heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette iki Oda arasında 
imzalanan Kardeş Oda Protokolü kapsamında geliştirilmesi öngörülen işbirliği olanakları değerlendirildi.
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Şirketimiz vakıf işletme mantığı ile yürütülüyor.  Maneviyatı yüksek olan bir kuruluş  nedenimiz  vardır. 
Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine ( çocuklara, gençlere, yaşlılara her ortamda) katkı sağlıyoruz. 

53 çalışanımız,  36 bayimiz ile Ada’nın dört bir tarafına yaklaşık 80 filo dağıtım aracımızla hizmet 
vermekteyiz.

“

““

“Ekonominin kontrolü: Aidiyet, 
verimlilik ve maliyet kontrolüdür”

Hediyem Su  Genel Müdürü Hasan  Küçük, şirketin 
çalışmalarından bahsederek, fonlar konusundaki görüşlerini 
paylaştı.  Küçük, KKTC’ nin tamamıyla serbest bölge olma 
hedefini saygıyla karşıladığını açıkladı

‘Sektörde önemli bir yer aldık’
1977 Girne  doğumluyum. Hediyem Su  Genel Müdürü olarak  bu  
röportajı yapıyoruz.  2010 yılında şirketimizin aile işletmesi olarak 
kurulmasıyla sektörde önemli bir yer aldığımızı düşünüyoruz. Ben eğitim 
ve ekonominin önemi üzerinde sürekli kendimi  geliştirdim. Bu alanda 
ve doktora alanında önemli çalışmalar yaptık.  Toplumsal sorumluluk 
adına da 10 yıldır televizyonculuk zamanında “Eğitim Dosyası” isimli 
bir programımız var. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi daha 
geniş kitlelerle paylaşmak adına daha verimli olacak şekilde ülkemize 
katkı sağlamak amacıyla çok yönlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

‘Bizim geleceğe sözümüz var’
2010 yılında  aile işletmesi olarak kuruldu. O dönemde   Hediyem 
Su  LTD.  olarak sadece  tankerle evlere, işyerlerine, işletmelere  yine 
o günkü  üretimi olan su firmalarına su dağıtımı yapıyorduk.  Ancak 
gelinen koşullarda  biz kendimiz ambalajlı su sektörüne  girmek 
durumunda kaldık. Annemiz   Sevim Küçük  ve babam (merhum)  
Hayri Küçük ‘ ün teşvikiyle  bu yola çıktım. Ben o dönemde Eğitim 
Bakanlığı’nda görevliydim.  İstifa ettim.  Kendi özel işimizi kurduk.  10 
yıl içerisinde şuan 12 çeşit ürünle Ada’nın en ambalajlı ürün çeşidine 
sahip bir işletme olduk. En yüksek üretim  kapasitesi ve  kapalı robotik 
sistemle izlenebilir bir hat kurduk. 

‘Adanın dört bir tarafına yaklaşık 80 filo dağıtım aracımızla hizmet 
vermekteyiz’
Son  7 yıldır  TSE tarafından  TS 266 ürün memba kaynak suyu 
niteliğinde ürün etiketlerimiz onaylandı. Sürekli izlenebilirlik sistemi 
içerisinde Uluslarası standartlara uygun üretim yapıyoruz. Şirketimiz 
vakıf işletme mantığı ile yürütülüyor.  Maneviyatı yüksek olan bir kuruluş  
nedenimiz  vardır. Bu nedenle sosyal sorumluluk projelerine ( çocuklara, 
gençlere, yaşlılara her ortamda) katkı sağlıyoruz. 53 çalışanımız,  36 

bayimiz ile Ada’nın dört bir tarafına yaklaşık 80 filo dağıtım aracımızla 
hizmet vermekteyiz.

‘Ülke serbest piyasa ekonomisi ile yürütülüyor’
Amacımız müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır. İhracat hedefi 
ile hedefimiz var ama öncelikle iç piyasada hedefimize ulaştırırsak 
cam şişe üretim projemiz var. Geçen yıl yeni ürettiğimiz Hediyem Buz 
marketlerde yerini almıştır. Zamanında ve doğru fiat politikasıyla tüm 
tüketiciler sağlıklı bir şekilde sunmak amacıyla çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 

‘Ticaret yapmıyoruz sağlık ve kaliteden ödün vermiyoruz’
Genel olarak ülkemizde diğer sektörlerle yaşadığı sorunları bizde 
yaşıyoruz.  Ancak biz çok çalışkan iş insanlarıyız.  Sıkıntıları kendi 
imkânlarımız ile aşmaya çalışıyoruz. Zor şartlarda ülkesine yatırım 
yapan iş insanlarında sıkıntılar var.  Fakat çözüm ortağımız yok. 
Çözüme gelince herkes bireysel çözüme gidiyor. İthal sular,  rekabeti 
artırır. Fakat ülke serbest piyasa ekonomisi ile yürütülüyor. İçe dönük 
milli ekonomiyi sağlamak gerekiyor. Milli ekonomiden   kastım şudur: 
“Sektörel anlamda üretimi karşılayabilecek üretim kapasitesinin 
planlamasıdır. Ülkede nüfus hareketine göre planlama yapılmalıdır. 
Sadece su olarak bakmamak gerekir.  Diğer sektörlere de bakmak 
gerekir. Devletin üreticiye göre yön vermesi önemlidir.  Ne yaptığımızı 
iyi biliyoruz. Biz kendimiz verimliliği esas aldık.  Az ürün çıkardık 
ama kaliteyi baz aldık. Ticaret yapmıyoruz sağlık ve kaliteden ödün 
vermiyoruz.
Pandeminin getirdiği krizi önlemek için herkes her şeyi yapmamalıdır. 
İşte gizli ajandanız olmayacak şeffaf olacaksınız. Eğer tüketici Hediyem 
Su’nun kalitesinin bozulmadığını,  çalışanına adaletli  davrandığını,  TSE 
tarafından onaylı olduğunu bilirse tüketici neden Hediyem Su’dan vaz 
geçsin?”

‘Döviz  dalgalanmıyor, TL değer kaybediyor’ 
Aslında döviz  dalgalanmıyor, TL değer kaybediyor. Çünkü TL’nin 
değer kaybındaki nedenlerine bakmamız gerekiyor. Türkiye’ deki 
enflasyonuna baktığımızda borsadaki   hareketlilik tüketicinin   alım 
gücüne yansıyor.  Çünkü biz hammaddeye bağlıyız. Yani mamulü 
ürünler üretiyoruz. Önemli olan standart uygulanabilecek yaklaşımlar 
isteriz. Bizim de  KKTC olarak  Türkiye ile yaptığımız ürünlerde dövizde 
svap anlaşması yaparak ekonomiyi çok rahatlatmış oluruz.”

‘Ekonominin  kontrolü:   aidiyet, verimlilik ve maliyet kontrolüdür’
Her sorun krizler kapıya dayandığında çözüm bulunuyor. Fonlar 
konusu genelde  ticaret yapan sanayiciler,  üretim yapanlar  hep bir 
tartışma içindedir. Fonlar piyasada pahalılık  getirmiyor. Fon koyarak  
sadece ne üretimi ne de ticaret yapanı teşvik edersiniz. Temel gıda 
da hammaddeyi korumak gerekir. Devlet doğru bir ekonomik  para 
politikasıyla hareket ettiğinde fona ihtiyacımız yoktur.  Fonlar ithalatı 
korumak değil üretimi teşviklendirme de kullanılmadır.

‘Kararı saygıyla karşılıyorum’
Serbest  bölge mantığı bütün ülkeyi kapsayacak.  Trajedik  bir sonuç 
doğurabilir. Seçili birkaç bölge serbest bölge mantığına daha uygun 
olacaktır. Şuan iş dünyası sessizlik içindedir.  Ama biz devletimize 
saygılı olduğumuz için daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Serbest 
bölge; sosyal sorunların artacağı, güçlünün daha çok güçleneceği 
fakirin sosyal sorunlar içinde  daha çok fakirleşeceği bir yapıdır. Bu 
kararı saygıyla karşılıyorum. Umarım  bu ekonomik  bir söylemden 
öteye gitmez.
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