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Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 2020 yılındaki şahıs ve şirket olarak 
Oda’ya kayıtlı olanların Kurumlar ve Gelir vergi listelerine dayanarak ilgili 

sektörlerde münhasıran faaliyet gösteren firmalar arasında en yüksek vergi 
miktarını ödeyen üyeleri için  vergi onur ödül töreni düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Sektörel Vergi Onur Ödülleri Galası gerçekleşti

•ORTA VADELİ PROGRAM 
ÖNERİSİ TASLAĞI TARTIŞILMAYA 
BAŞLANDI
DENİZ: “BİLİNÇLİ POLİTİK 
MÜDAHALELER BÜYÜK ÖNEM 
ARZ ETMEKTEDİR”

•Dünyada gıda fiyatları zirvedeki 
seyrini sürdürdü
• 
•Gıda enflasyonu yıllık yüzde 35.5 
artışla son 3 yılın zirvesinde

Kasım enflasyonu 
%5.5, yıllık enflasyon 
%27.4’ü buldu
KKTC’de enflasyon Kasım 
ayında rekor oranda artarak 
%5.52 oranında gerçekleşti. 
Başbakanlığa bağlı İstatistik 
Kurumu verilerine göre 
yıllık enflasyon %27.39’a 
ulaşırken, 2021’in 11 aylık 
dönemini (Aralık 2020 
sonu-Kasım 2021 sonu) 
kapsayan enflasyon 
da %26.86 düzeyinde 
açıklandı.

   Fena yandık! 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Eski Başkanları geride bırakılan yılı değerlendirerek, yeni yıl için mesajlarını Ekonomi 
Gazetesi’nde paylaştı.

“Tam toparlanma sürecini de 
gidiliyor derken, bu defada döviz 
patlak verdi”
2021 yılında kalifiye elemanları 
kaybettik. Bazı elemanlar işi bıraktı 

ve bir daha gelmedi. Öğrencilerin 
ve turizm sektörünün canlı olmaması 

bizleri etkilemiştir. Tam toparlanma 
sürecini de gidiliyor derken, bu defada 

döviz patlak verdi. Başbakanın ekonomik düzelme olarak altını 
çizdiği turizm, inşaat ve diğer sektörler arasında pandemi hususu da ele 
alınması gereklidir. Tüm bunlar için pandeminin iyi yönetilmesi lazımdır. 

Yalnız başına belirli alanlara el atmak çözüm üretmeyecektir. Pandemi 
döneminde ciro kaybı ve kalifiye eleman bulmanın zorluğunu yaşadık. 
Bu süreçte çalışma ahlakı da bozuldu. Örneğin yurt dışından eleman 
getiremeyen bazı iş yerleri, başka işletmelerin elemanları çaldı.

“Eğitim ve turizm alanı etkilenmesi demek, ekonominin çarklarının 
dönmemesi demektir”
Pandemi konusunda yeşil alan olan önlemleri dikkate alarak hareket 
etmeliyiz. Çünkü bir kapanma durumu hâsıl olursa, eğitim ve turizm 
alanı derinden etkilenecektir. Eğitim ve turizm alanı etkilenmesi 
demek, ekonominin çarklarının dönmemesi demektir. Tüm bu tedbirler 
pandemiyle mücadele ile başlar. Diğer sektörlere yapılacak olan 
önlemler, bu bağlamda alt kategorileşmesidir. Pandemi ile mücadele bu 
alanda olmazsa, olmaz olan ilk adımdır. 2022 yılının pandemi açısından 
daha sağlıklı ve sektörel açıdan ise daha iyi olmasını diliyorum.

“Dövizin yükselmesi bizi derinden 
etkilemektedir”
Ekonomik olarak bütün ülke 
olarak zor günler geçiriyoruz. 
Enflasyon sabit gelirli insanlara çok 

ciddi sıkıntılar yaşatmaktadır. Ne 
kadar dikkatli olursak, olalım dövizin 

yükselmesi bizi derinden etkilemektedir. 
Bu durumda Türk parasının değer 

kaybetmesi, cebimizdeki parayı adeta eritmektedir. Bu süreç içerisinde 
ekonomik olarak zor bir vaziyet içerisindeyiz.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında da telafi fonu 
olması gereklidir”
Çare olarak Avrupa Birliği’nin Euro için hazırladığı telafi fonları 
mevcuttur. O fon değer kayıplarını otomatik olarak telafi etmektedir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında da telafi fonu olması 
gereklidir. Bütçe konusunda yapılacak anlaşmaların bizi ne kadar 
koruyabileceği tartışma konusudur. Bizi koruyacak olan plan, otomatik 
telafi fonu gibi yapılardır. Meclisin bu yapıyı talep etmesi ülkeye çok 
büyük bir fayda sağlayacaktır.

“Başkanlık sistemine geçmemiz gereklidir”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekonomi yıllardır sıkıntılıdır. Ancak 
13 Mart 2020 tarihi ile birlikte, pandeminin vuku bulmasıyla daha 
da sıkıntıya girmiştir. Bu dönemde bizim sektörümüzde iki, üç alanı 
etkilemiştir. Özellikle iş gücü, malzeme temini ve buna bağlı olarak iş 
miktarı olumsuz etkilendi. İnsanlar önünü göremedikleri için haklı olarak 
adım atmak istemiyorlar. 
Pandemiye yönelik farklı görüşler mevcuttur. Kimileri bir sene daha 
sürecek derken, kimisi ise artık bununla yaşayacağız demektedir. Fakat 
pandemiden bütün dünya etkilenmiştir. İnşaat sektörü ise özellik iş 
ve personel bulmada ciddi sıkıntılar çekmektedir. Türk lirası kullanıyor 
oluşumuz, TL'nin değer kaybetmesi durumu bizi her taraftan sorunlarla 
sarmıştır. Bu dönemde inşaat sektörüne yatırım olmaması bizi derinden 
etkilemiştir. 
Döviz artışının %30 oranını geçmesinin büyük bir etkisi vardır. Bu 
süreçte işverenlerin ödeme gücü de zayıflamıştır. 
Ülkenin küçük oluşu da bu durumu etkilemiştir. Bu bağlamda kendimize 
ait sıkıntılarda yaşıyoruz. Hükûmetler görevden ayrılırken bütçeyi ekside 
bırakarak gidiyorlar. Bir sonraki hükûmetin başarı göstermemesi için 
borç bırakıyorlar. Küçük bir ülkeyiz, fakat içeride bir birimizi yemekten 
başka bir şey yapmıyoruz. Hükûmetler genellikle ekonomi bazlı değil 
ben odaklı düşünmektedirler. Particilik bu ülkeye inanılmaz ciddi zararlar 
vermektedir. Bu yapı bize ek sıkıntılar doğurmaktadır. Hükûmetler 
değişirken bütün bürokratlar sil baştan değişiyor, bu yapı kimsenin 
anlamadığı ve kabul edemediği durumdadır. 
Kendi kendimizi iyi yönetemiyoruz, şu anda toplum kutuplaşmıştır. 

Bugün parlamenter sistem ülkenin 
aleyhine çalışmaktadır. Başkanlık 
sistemine geçmemiz gereklidir, 
çünkü parlamenter sistem küçük 
ülkelerde çok hantal bir yapıdadır.

“Sıkı denetimler yapılmalıdır”
2022 yılı arzumuz ekonomik ve siyasi 
alanda kökleşmiş, kurumsallaşmış bir yapının 
gerekliliğidir. Şu anda memleket özel sektör ve kamu olarak iki ayrı 
kutup olmuştur. Kamu işçisi olmak ciddi cazibe haline gelmiştir. Kamuda 
çalışmak insanlara güvence vermektedir. 
Kamu çalışanı bir sigortalıdan daha fazla sigorta haklarına sahiptir. 
Öldükten sonra bile bu haklar yakınlarına geçmektedir. Kamu çalışanı 
yüz kızartıcı suçtan dolayı, altı aydan fazla olmamak şartı ile cezasını 
çektikten sonra işine dönebilir. Bu dönemlerde hâlâ daha böyle art 
niyetli davranışlar kabul edilmemelidir. Böyle bir maddenin varlığı en 
demokratik ülkede bile yoktur. Özel sektörde ise birçok işletme iyi haklar 
vermektedir. Fakat bunları göz ardı edenlerde mevcuttur. 
Eğer Çalışma Dairesi görevini hakkaniyeti ile yaparsa bu sorunlar 
yaşanmayacaktır. Yasaları uygulayacak olan Çalışma Dairesi’nin 
denetleme mekanizmasının düzgün işlemesi gereklidir. Ciddi bir 
denetim bulunmayınca bazı özel sektörler, işçilerini doğru usulde 
çalıştırmamaktadır. Bunların önüne sıkı denetimlerle geçilmesi gerekir.

 
Hasan Kutluince
İnce Elektronik Limited

 
Erdil Nami

 

 
Günay Çerkez
Korineum Golf & Country Club

 

2022’de ekonomik faaliyet alanımızı büyütmek, 
geliştirmek ve çeşitlendirmek kaçınılmazdır”

 KTTO Eski Başkanı

 ”
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“2022 yılından beklentim düzgün bir 
idare bulunmasıdır”
2021 yılı maalesef kötü geçti. Pandemiden 
dolayı yaşanan aksamalar ve dövizi 

dalgalanmaları kötü geçmesine sebep 
oldu. Aynı zamanda ülkede yapılan siyaset, 

koltuk kavgalarından dolayı bu dönemi kötü 
geçirdi.
2022 yılından beklentim düzgün bir idare 
bulunmasıdır. Dövizin hareketli olması sıkıntı 
yaşattığından ötürü, döviz ivmesinin bir yerde 
durulması gereklidir.

Fakat 2022 yılının 2021'den farklı olmasını 
düşlemek tamamen hayal ürünü olacaktır.

Kıbrıs barış tesisi sürecinde devam 
eden çıkmaz, başta Kıbrıs’ın kuzeyi 
olmak üzere tüm bölgeyi gittikçe 
tırmanan bir siyasi istikrarsızlık 

konumuna itmektedir. 

Süregelen bu durum, dünyada devam 
eden pandemi kaynaklı sosyo-ekonomik koşullar 
ve Türk Lirasının değer kaybı ile birleşince, maalesef son yıllarda 
yaşanan en ağır ekonomik ve mali krizlerden birini yaşamamıza neden 
olmaktadır. 2022 yılında bu olumsuzlukların ne şekilde gelişeceğine 
bakmaksızın, birlik, beraberlik ve dayanışmaya dayalı toplumsal 
bütünlük içerisinde krizi yönetmemiz ve geleceğimizi yeniden 
şekillendirmemiz zaruridir. 
 
Kıbrıs’ta eşitliğe dayalı bir federal çözümün olabilmesi için Kıbrıslı 
Rum muhataplarımız başta olmak üzere, Kıbrıs sorunundaki tüm 
paydaşlarla yapıcı, gerçeklere dayanan ve güvenilir bir diyalog 
kurmanın önemine inanıyoruz. Bununla birlikte kendi kendine yeten 
güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisinin, gelecek kuşakların barış ve refah 
içinde yaşayabilmesinin yanı sıra,  Ada'da varılacak bir anlaşmada 
çıkarlarımızın sürdürülebilirliği açısından elzem olduğuna inanıyoruz. 
Ekonomik aklı öne çıkarmayan hiçbir siyasetin toplumu refah ve 

istikrara götüremeyeceği aşikârdır.
Dolayısıyla çözüm sürecinin sonuç odaklı bir yöntemle yeniden 

başlamasına yönelik çabalarımızı öncelerken, eş zamanlı olarak Kıbrıs 
Türk ekonomisini de sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmamız 
şarttır.
 
Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının sahip olduğu ortak zenginlikler 
ve kültürel değerlerin oluşturduğu potansiyel sinerjinin federal 
çözüm için önemli bir motivasyon teşkil ettiğini vurgulamaya devam 
edeceğiz. Türkiye’den gelen suyun, doğal kaynaklarımızın ve hellim 
gibi tüm yerli ürünlerimizin, ortak çıkarlar doğrultusunda kullanılmasını 
hedefleyen çalışmalarımız artarak devam edecektir. Toplumlar arası 
güvenin arttırılmasını sağlayacak projeleri geliştirmeyi ve yürürlüğe 
konmaları için katkılarımızı sürdüreceğiz. 
 
Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, küresel gelişmeleri takip eden, 
yenilikçilik ve girişimcilik ruhu taşıyan genç kuşaklarımıza baktıkça 
geleceğimizin aydınlık olduğuna dair inancım bakidir. 
Fikir özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları başta 
olmak üzere uygarlığın her alanında devam eden küresel yarışta, 
çağdaş evrensel değerleri özümsemiş Kıbrıs Türk Toplumu da yer 
alacaktır.   
 
Bu duygu ve düşüncelerle Yeni Yılınızı en içten sevgi ve saygılarımızla 
kutlarken, 2022 yılının Kıbrıs’ımıza ve tüm Dünya ülkelerine barış, sevgi 
ve kardeşlik getirmesi en büyük dileğimizdir.”

“Ekonomik faaliyet alanımızı büyütmek ve geliştirmek 
çeşitlendirmek kaçınılmazdır”
“Yılın lll. çeyreğinde Türk Lirası’nda ki ciddi değer kaybı önümüzdeki   
yılın Kıbrıs Türk Özel Sektörü için daha da  zor bir yıl olacağını  
göstermektedir. Bir yanda yıl kişi başına düşen geliri yarıya  
6000$/8000$   düşerken diğer yandan Kovid-19’un olumsuz etkisi 
2022 yılında sürecektir. İlaveten dünya genelinde mal tedarikinde 
sorunlar yaşanmaya devam edecektir.  NAVLUN ücretleri 3-4 katına 
katlanmıştır. Ada ülkesi olmamız sebebi ile navlun artışı piyasaya  kayda 
değer bir maliyet yükleyecektir. 
Ekonomik faaliyet alanımızı büyütmek ve geliştirmek çeşitlendirmek 
kaçınılmazdır. Bunun  en pratik  yolu, yanı başımızdaki  kişi başına 
düşen yıllık geliri 35,000/40,000 $ olan Güney Kıbrıs'la  BM 

parametreleri temelinde, bir an 
önce çözüme ulaşılması için Kıbrıs 
Türkleri olarak  çalışmak ortaya caba 
koymaktır.
KTTO `sinin iki bölgeli, iki toplumlu 
siyasal eşitliğe dayalı  Federal Kıbrıs için  
daha aktif olması gerektiği kanaatindeyim. 
Aksi halde çocuklarımız göç edecektir. 
Kıbrıslı Türklerin Toplumsal varlıklarının erozyonu 
durdurulamayacaktır. Bunu üzülerek belirtmek isterim.”

 
Ecz. Hamza Arman
Armanlar Ticaret Ltd

 
Fikri Toros
Toros Şirketler Grubu
 

 
Sua Saracoğlu
Güneş Kırıcı Perde ve Dekorasyon Sistemleri
 İmal ve Pazarlama
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, kredilerini ödemekte zorluk çekenler için vade 
uzatarak, kredi taksit miktarının düşürülmesine imkân veren, Kredilerin 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin 
geçerliliğinin, 31 Mart 2022’ye uzatılacağını açıkladı. Buna göre 
kredi yapılandırması masrafsız olacak. Pul, vergi ya da harç ücreti 
alınmayacak. Sucuoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Sunat Atun’la birlikte bugün Başbakanlık Şeref Salonu’nda 
düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın ve şirketlerin ekonomik 
açıdan rahatlatılması için alınan bazı önlemleri paylaştı.
Alınan kararlar arasında armatörlerin gemiler için ödediği harç ve 
ücretler için Dolar kurunun 10’a sabitlenmesi ve KDV oranı sıfırlanan 
maddelere yenilerinin eklenmesi de bulunuyor.

“EKSİ BÜYÜME VE TL’DE CİDDİ DEĞER KAYBI…”
Başbakan Sucuoğlu, konuşmasına, 13 Kasım’da güvenoyu alan ve 16 
Kasım’da resmi olarak göreve başlayan hükümetin bugün birinci ayını 
tamamladığına işaret etti. Ülkenin ekonomik anlamda son 40 yılın en 
sıkıntılı sürecinden geçtiğini dile getiren Sucuoğlu, özellikle dövizin 
aşırı değer kazanmasının yarattığı sıkıntıya değindi. Ekonominin 2014’te 
yüzde 4,9; 2015’te yüzde 4,1; 2016’da yüzde 3,8; 2017’de yüzde 
5,5 büyüdüğünü kaydeden Sucuoğlu, 2018’de kurda dalgalanma 
yaşandığını ve bu dalgalanmayla TL’nin Dolar karşısında yüzde 39,52’lik 
değer kaybı yaşadığını hatırlattı. Göreve geldiklerinde pandeminin de 
etkisiyle karşılarında eksi yüzde 16,2’lık büyüme rakamı bulduklarını 
anlatan Sucuoğlu, 16 Ekim 16 Aralık arasında TL’deki değer kaybının 
yüzde 59’a ulaştığını, sadece kendilerinin göreve geldiği 16 Kasım’dan 
bu yana ise değer kaybının yüzde 50,9 olduğunu belirtti.
2021’de TL’nin toplam değer kaybının yüzde 91,22’e ulaştığını da dile 
getiren Sucuoğlu, bu şartlarda bazı siyasi parti başkanlarının kendi 
dönemleriyle bu dönemi kıyaslamasının doğru olmadığını vurguladı.
Ekonominin rahatlatılması için uzmanlarla toplantılar yaptıklarını 
ifade eden Sucuoğlu, geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ve Merkez 
Bankası başkanının katıldığı toplantılar yaptıklarını, daha sonra 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, açılımlar hakkında toplantı 
gerçekleştirdiklerini kaydetti.

KREDİLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YASA 
GÜCÜNDE KARARNAMENİN SÜRESİ 31 MART’A UZATILDI
Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de pandemi koşullarının hem 
bireyleri, hem şirketleri finansal olarak zorladığına ve ekonomik 
aktivitelerin yeterli ölçüde büyümesini engellediğine işaret eden 
Sucuoğlu, döviz kurlarındaki aşırı ve sürekli voltalitenin yarattığı 
sonuçlara işaret etti.Özellikle döviz kredileri olmak üzere kredilerini 
ödeme sorunu yaşayanlar olduğunu kaydeden Sucuoğlu, koşulları 
dikkate alarak kredi ödemelerinde zorlanan vatandaşların kolaylıkla 
yapılandırma yapabilmelerini sağlamak için 31 Aralık 2021’e kadar 
geçerli olan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde 
Kararname’nin yürürlük süresini 31 Mart 2022’ye uzatacaklarını açıkladı.
Sucuoğlu, bu bağlamda eş zamanlı olarak hem KKTC Merkez 
Bankası, hem de Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından gerekli 
alt düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Kredi borçlusu ve ödeme 
yapmakta zorlanan vatandaşların kredilerinin, talep edilmesi halinde, 
bankaları tarafından daha uzun vadede daha ve düşük taksitlerle 
yapılandırılabileceğini kaydeden Sucuoğlu, istenirse ödemesiz 
dönemler de sağlanarak ve bireylerin ödeme güçlerini olumlu 
etkileyecek şekilde yapılandırılmaya gidilebileceğini belirtti.

Her müşterinin şartları ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu kaydeden 
Sucuoğlu, iyileştirilen krediler için uygulanacak, iyileştirilmiş faiz dahil, 
ödemesiz dönemin süresinin, uzatılacak vadenin ve düşürülecek 
taksit tutarının müşteriler ile bankaları arasında varılacak mutabakatla 
belirleneceğini söyledi. Sucuoğlu, her türlü yapılandırmanın masrafsız 
ve her türlü pul, vergi, resim ve harçtan muaf olacağını kaydetti.

“YAZILI BAŞVURU YAPILMALI”
Ödeme sorunları yaşayan vatandaşın vakit kaybetmeden bankalarına 
yazılı başvuru yapması gerektiğini belirten Sucuoğlu, başvuruların yazılı 
şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

“MERKEZ BANKASI SÜRECİ YAKINDAN İZLEYECEK VE 
DENETLEYECEK”
Bir süre önce Merkez Bankası Başkanı ve Bankalar Birliği yetkililerinin 
katılımıyla yaptıkları toplantıda yapılandırma konusunda her türlü 
kolaylığın yapılacağının ortaya konduğunu anlatan Sucuoğlu, 
Merkez Bankası’nın yapılandırma işlemlerini yakından izleyeceğini ve 
denetleyeceğini belirtti. Sucuoğlu konuşmasında bir süre önce açılan 
yüzde 13 faiz oranı ile 150 milyon TL’lik ilk 6 geri ayı ödemesiz 36 ay 
vadeli bir portföyü anımsatarak, bu kredi paketine de başvuru alımının 
sürdüğünü anlattı.

“ARMATÖRLERİN GEMİLER İÇİN ÖDEDİĞİ HARÇ VE ÜCRETLER İÇİN 
DOLAR KURU 10’A SABİTLENECEK”
Sucuoğlu armatörler tarafından gemiler için ödenen harçlar ve ücretler 
için dolar kurunun 10 TL’ye sabitleneceğini de kaydetti.
Bunun yanında enflasyon muhasebesi, sabit varlıkların yeniden 
değerlendirilmesi, yabancı yatırımcıya teşvik, uluslararası finans 
standartları, yerli üretimin desteklenmesi konusunda da çalışmalar 
yapıldığını söyleyen Sucuoğlu, Euro’ya geçilmesi hakkında bir soru 
üzerine uzmanların bunun söz konusu dahi olmayacağını ifade ettiğine 
işaret etti. Yine bir soru üzerine, asgari ücretle ilgili toplantıların yakında 
başlayacağını belirten Sucuoğlu, asgari ücretin muhtemelen seçim 
öncesi belirleneceğini belirtti.

“MARKET DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILACAK… CEZALAR CAN 
YAKACAK”
Marketlerdeki fiyat farklılıklarına ilişkin bir soru üzerine Sucuoğlu, 
market denetimlerinin çok daha sıkı şekilde yapılacağını ve cezaların 
can yakıcı şekilde uygulanacağını vurguladı. “Daha acımasız olacağız 
vatandaşın sıkıntılı durumunu suiistimal edenlere göz yummayacağız” 
diyen Sucuoğlu, herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

OĞUZ: “KDV ORANI SIFIRLANAN MADDELERE YENİLERİ EKLENECEK”
Daha önce bazı temel gıda maddelerinin KDV oranlarının sıfırlandığını 
anımsatan Oğuz, bu listeye yeni maddeler ekleneceğini belirtti. 
Oğuz, buğday unundan imal edilen ekmeklere zaten yüzde sıfır KDV 
uygulandığı ancak buna somun veya dilimlenmiş her türlü ekmek, pide 
yufka, sandviç veya bulgur ekmeği, her türlü çörek, peksemet, sade 
veya dondurulmuş hamur, ekmekçi mayası ve konsantresi ile her türlü 
katkılı ve katkısız unların eklendiğini kaydetti.
Yenilebilen katı veya sıvı, bitkisel veya hayvansal yağlar ile sirke nar 
ekşisi ve limon suyu ayrıca her türlü bisküvi ve gofretin de KDV’sinin 
sıfırlandığını söyleyen Oğuz, deterjan ve temizlik malzemelerinin 
KDV’sinin ise yüzde 16’dan 5’e düşürüldüğü bilgisini verdi.

Borçların 
yapılandırılması 
3 ay daha uzatıldı
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Caretta Robotics şirketinin direktörü Ahmet Bilgin girişimcilik hikayesini anlatarak, girişimcilik konusunu 
Ekonomi Gazetesi’nde değerlendirdi.

“GİRİŞİMCİLİK ÖĞRENİLDİKÇE DEĞERLENEN BİR HAZİNEDİR”
“Caretta Robotics’in Kıbrıs’ın öncü teknoloji girişimciliği 
şirketlerinden birisi olmasını istiyoruz”
“Caretta Robotics, Kıbrıs’ta ilk, hatta Dünya’da da alanında ilklerden 
olma özelliğine sahip su altında kendi kendine karar alarak hareket 
edebilen bir sualtı aracıdır. Bunu başarmak için 7 kişilik bir ekip ile 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yapay Zeka (AI) yöntemlerini ve 
algoritmalarını kullanarak su altında kendisi için tanımlanmış görevleri 
icraa edebilme kabiliyeti olan ilk ürünümüz ORCA prototip olarak 
tamamlanmış ve bir çok saha faaliyetinde test edilmiştir. Bunlardan 
bazıları; Aslan balığı yuvalarının görüntülenmesi, Deniz Foklarının 
yuvalarının gözlemlenmesi, Mağusa körfezinde boru hatlarının 
denetlenmesi ve Suriye’den yayılan petrol sızıntısının takibini sayabiliriz. 
ORCA üstlendiği tüm görevleri başarılı ile tamamlamıştır.Caretta 
Robotics’in Kıbrıs’ın öncü teknoloji girişimciliği şirketlerinden birisi 
olmasını istiyoruz. Ortaya koyduğu hedef ve çözüm alanları, uluslararsı 
araştırma şirketlerinin gelecek 5-10 yıl içerisinde hızla yükselen bir 
konu olacağını raporlamaktadır.”   

“Girişimcilik öğrenildikçe değerlenen bir hazinedir”
“Girişimci, bir hayali olan ve bu hayal uğruna kendinden, ailesinden, 
yaşantısından ödün veren kişidir. Bu ödün para, fırsatlar olabileceği 
gibi geri getirilemeyen ve paha biçilemeyen zaman olabilir. Bu sebeple 
girişimcilik boşa harcanan bir zaman kaybı değil sürekli öğrenilen ve 
öğrenildikçe değerlenen bir hazinedir dersek sanırım doğru tanımlamış 
oluruz. 
Günümüzde sadece gençlerin değil birçok yetişkinin, büyük holding 
sahiplerinin ve hatta çocukların da bu büyüye kapılıp start-up (çekirdek 
girişim) kurmaları çok popüler oldu. Bunun en büyük nedeni özellikle 
Amerika’da Silikon Vadisi’nde olan büyük girişimlerin istisnasız bir 
garaj hikayesi olmasıdır. Aslında bu garajlardan çok başarılı dünya 
çapında devlerin çıkmış olması doğal olarak dünyanın bir çok yerinde 
bu modellerin kopyalanmasına ve tekrarlanmasına ön ayak oldu. 
Fakat bu garajlardan oldukça fazla başarısızlık hikayeleri de çıktığını 
unutmamamız gerekiyor!

“Bir girişimcinin nefesini uzun tutabilmesi çok önemlidir”
“Peki nedir bu büyü? Bunun en temel nedeni girişimcilerin yapılmayanı 
yapma isteği, tabiri caizse icat çıkarma hevesi veya daha önce başarılı 
olmuş fikirleri biraz değiştirerek yeniden yapma arzusu da diyebiliriz. 
Her ne sebeple bu büyüye kapılmış olursa olsun bir girişimcinin 
nefesini uzun tutabilmesi çok önemlidir. Çünkü girişimcilik yalnız 
başına mağara dalışı yapmaya benzer. Dolayısıyla esas olan havuz 
dalışındaki gibi her başınız sıkıştığında sizi tutan ve yardımınıza koşan 
hocanızın olmadığını bilerek o cesareti gösterebilmektir. Oksijeninizin 
bitmesi ise en umulmadık ve beklenmedik olay olacaktır. Hele hele 
mağaranın tam ortasındaysanız kaçınılmaz sonun ölüm olduğunu 
bilmek gerekir.  KKTC’de teknoloji girişimciliği (çekirdek girişim / Start-
up) adına ne dersek diyelim henüz önemi ve getirisi kavranmış bir alan 
değildir. Özellikle teknoloji girişimleri büyüme ve istihtam potansiyeli 
bakımından çok fırsatlar barındırmaktadır. Bunun acil olarak ülke 
politikası haline getirilmesi bu alanın özendirilmesi ve adaya eğitime 
gelmiş 100’den fazla ülkeden öğrencinin ve 10 dan fazla ülkeden gelen 
öğretim üyesinin katkısının alınması gerekmektedir. Öreneğin bizim 
gibi küçük ülkeler neler yapmış, neleri başarmış, başarılı olanlar nasıl 
ve hangi süreçleri doğru-yanlış yapmışlar iyi bakılmalı ve buna göre 
bir yol haritası çıkarılmalıdır. Dijital para, finans teknolojiler, oyun 
yazılımları, bulut tabanlı yazılımlar, yapay zekaya dayalı yazılımlar, 
metaverse kavramları gibi onlarca alan çok düşük bütçelerle ve 
kolayca ülke gündemine adapte edilebilir ve siyasi erkin bu doğrultuda 
çaba sarfetmesi sağlanabilir. Zira bu yolla kısır döngüye girmiş olan 

istihdam sorunu adamızda aşılması mümkün olacaktır. Örneğin benim 
İstanbul’da kurduğum eski şirketimde yaklaşık 300 kadar mühendis 
çalıştırmaktaydı. Oradan dünyanın her yerine yazılım satan bir teknoloji 
üssü kurmuştuk. Bunun benzeri şirketleri adamızda kurmamız ve bu 
gibi işlere odaklanmamız çok ama çok önemli ve elzemdir.”

“Şirketi Kurmak” kadar onu yapısal hale getirmek de yine girişimcinin 
önemli görevlerinden biri olmalıdır 
“Girişimcinin fikrini ve ürününü hayata geçirebileceği ortamlar 
oluşturulmalıdır. Belki de bunlar genelikle aykırı fikirler olacaktır. İşte 
bu fikirlerin filizlenip olgunlaşabilmesi için devletin yasa kurucuları hızlı 
kararlar almalı ve teknolojik gelişimleri avantaja çevirme konusunda 
yasaları olabildiğince esnek hale getirmelidirler. Örneğin Türkiye’de 
10 dakika içinde şirketinizi evinizden veya bir caféden kurabileceğiniz 
servisleri e-devlet platformu ile size Türkiye Devleti sağlamaktadır. 
Yani devlet bir nevi servis sağlayıcı konumuna geçmiş durumdadır. Bu 
sebeple devletin sürükleyici rolü önemlidir. 
“Şirketi Kurmak” kadar onu yapısal hale getirmek de yine girişimcinin 
önemli görevlerinden biri olmalıdır. Zira bir fikri hayata geçirmek için 
elde avuçta olan kısıtlı kaynak ile kurulan şirket özünde herhangi bir 
işletme sermayesine sahip değildir! KKTC’de ve bir çok ülkede şirket 
kurmak için yatırılan sermaye kuruluştan sonra şirket hesabından 
hemen geri çekilerek ödünç alınan kişilere iade ediliyor. Yani düğmenin 
iliği en baştan yanlış ilikleniyor. Diyelimki işletme sermayesi o kadar 
önemli değil. Bu sefer fikrin hayata geçmesi, ilk müşteri, ilk fatura, gelir 
ile giderin dengelenmesi, girişimin kâra geçmesi veya büyümesi gibi 
kavramların girişimin yaşaması, sağlıklı ve sürekliliğinin sağlanması için 
çok önem arz ediyor.
 “İnsan kaynağının doğru yönetime ihtiyacı vardır”
“Belirli bir büyüme ivmesi yakalayan veya gelişmekte olan girişimlerin 
en önemli sorunlarından biri ise büyümeyle birlikte insan kaynağının 
da ayrıca doğru yönetme ihtiyacıdır. İşin büyümesine bağlı olarak 
operasyonu, müşteri desteğini, müşteriyi yönetmeyi ve sahada projeler 
gerçekleştirmeyi yönetemeyen girişimler yakaladıkları başarının altında 
kalarak başarısızlıktan ziyade iş yükünden dolayı batıyor.  Diğer bir sorun 
ise nakit akışını planlı bir düzene oturtulması gerektiğidir. Aksi takdirde 
mağarada oksijeni bitmiş dalgıç gibi panikleyip ne yaptığını bilmez 
şekilde davranış sergileyecektir. Unutmayalım ki havanın değerini 
ancak havasız kaldığımızda anlarız. İyi girişimci bu olayı önceden 
görüp tedbirini alabilmelidir. Bir girişimin sürdürülebilirlik parametreleri 

Ahmet Bilgin  (Caretta Robotics Direktörü)

Ahmet Bilgin  (Caretta Robotics Direktörü)
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“GİRİŞİMCİLİK ÖĞRENİLDİKÇE DEĞERLENEN BİR HAZİNEDİR”

Ahmet Bilgin  (Caretta Robotics Direktörü)

olarak şu 5 maddeyi sıralayabiliriz: “Satış rakamlarının artması, Müşteri 
sayısının artması, Personel sayısının artması,  Operasyonda müşteri 
desteğinin düzenlenmesi, Finansal yapısının düzgün olması.”

“Birinci olan Caretta Robotics takımı Finlandiya Büyükelçiliği’nin 
sponsorluğunda Helsinki’ye gitti” 
“Bu program aslında Avrupa Birliği, KTTO, CCCI, NI-CO ve Fillandiya 
Büyükelçiliği’nin düzenlediği “Startups4Peace” bir eğitim, mentorlük 
ve workshop etkinliğinin ardından gerçekleştirilen yarışma neticesinde 
birinci olan takımlara verilen bir hak idi. Bu yarışmanın en gurur 
verici tarafı ise 12 takımın katıldığı yarışmada 5 takıma ödül verildi 
ve bu ödüllerin dördünü Türk tarafından katılan takımların alması 
idi. Birinci olan Caretta Robotics takımı Finlandiya Büyükelçiliği’nin 
sponsorluğunda Helsinki’ye gitmiştir. Yeri gelmişken bu organizasyonda 
emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ayrıca 
NI-CO ekibi bizimle beraber Helsinki’ye gelmiş ve orada bizim için 
bir dizi toplantılar etkinlikler organize etmiştir. Gerçekten başarılı ve 
benim çok istifade ettiğim bir 
organizasyon oldu. Dolayısı ile 
tüm NI-CO ekibine ve özellikle bizi 
ağırlayan Melike Kalkan Hanım’a 
tüşekkürü bir borç biliyorum. 
Yarışmada birinci gelip 
SLUSH etkinliğine gitmeye 
hakkazandığımız andan 
itibaren 10 gün içinde hazırlık 
yapmamız gerekiyordu. Zira 
pandemi şartlarında bir dizi 
seyehat dökümanı hazırlamamız 
gerekiyordu. Benim KKTC 
yaptırdığım aşımın geçerli 
olabilmesi için Türkiye e-nabız 
siztemine kayıt yaptırmam ve 
oradan Avrupa Birliği uyumlu 
covit-19 aşı sertifikası almam 
gerekmekteydi. Aynı zamanda 
Teknoloji Müdürümüz 3. Ülke 
vatandaşı olduğu için vize 
problemi çıktı ve vize için 
Ankara’daki Finlandiya elçiliği ile 
görüşmemiz sonuç vermedi ve 
maalesef aramıza katılamadı. Ben 
de yapay zeka yazılımcımız sevgili 
Mustafa ile gitmek durumunda 
kaldım. Mustafa Baf üzerinden 
ben İstanbul üzerinden Helsinki’ye 
uçtuk. 1 haftalık yoğun ve öğretici 
programdan geçtik. Slush etkinliği 
özünde 2 günlük bir etkinlik 
ama öncesi sonrası ile 5 güne ve 
tüm Helsinki’ye yayılmış bir çok 
konferans, tanışma, eğlence, fikir 
sunma, fikir alma, yatırımcı bulma 
veya yatırım yapılacak fikir bulma 
arenası gibiydi. Her noktada 
mutlaka aşı karnesi kontrolü çok 
sıkı yapılmaktaydı.

“Farklı cağrafyalarda birçok 
değerli fikirlere sahip olma şansı 
yakaşladık”
 Herhangi bir belirti olması 
durumunda bize daha önceden 
verilen PCR kitleri de sürekli 
yanımızda bulundurulması 
gerekliliği bize sıkı sıkı tembih 
edilmiş idi. Pandemi şartlarında 
3,500’den fazla girişim ve 

1,000’den fazla yatırımcının bir araya geldiği yaklaşık 7,000 kişilik 
başarılı bir organizasyon oldu.  Bizim için ise farklı cağrafyalarda ve 
Avrupa Birliği yetkilileri ile KKTC’de ne gibi işbirliktelikleri yapabiliriz 
burada üretilen bir fikrin oralarda nasıl faaliyet yapabileceği gibi 
alanlarda birçok değerli fikirlere sahip olma şansı yakaşladık. Özellikle 
avrupa birliği bünyesinde kurulan teknoloji girişim fonlarının adaya 
bakışı ve KKTC’ye yaklaşımını yakınen izleme şansı elde etmiş oldum. 
Sanırım ileriki dönemlerde birçok etkinliğe toplu katılımlar KKTC den 
sağlayabiliriz.  

Fillandiye Büyükelçiliği bizi bir yemekte SLUSH kurucusu ve meşhur 
Angry Bird oyunu kurucusu “Peter Vesterbacka” ile akşam yemeğinde 
karşılıklı muhabbet etme ve fikir alışverişinde bulunma şansı verdi. 
Bunun için Kıbrıs Fillandiye Büyükelçiliğine teşekkür bir borç bilirim. 
SLUSH etkinliğinin fikir açamasında dünyaya açılmasına, Fillandiya ve 
Estonya girişimcilik ekosistemine kadar birçok konuyu üç saat kadar 
konuşma sansına sahip olduk.   
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Gıda enflasyonu 
yıllık yüzde 35.5 artışla
son 3 yılın zİrvesİnde
İstatistik Kurumu’nun verileri aylardır genel 
enflasyon oranlarının çok üzerinde gelen 
gıda enflasyonunun Kasım ayı içinde de 
oldukça yüksek kaldığını gösteriyor. Kasım 
2021 sonu itibarıyla yıllık gıda enflasyonu 
%35.54 oranında hesaplandı.

Geçen aya kıyasla yıllık bazda zirve yapan gıda 
enflasyonu Ekim ayında %30.72, Eylül ayında %28.05, 
Ağustos ayında %30.23, Temmuz ayında bu oran 26.30, 
Haziran ayında da %20.36 düzeyinde açıklanmıştı.
Kasım 2020-Kasım 2021 arasındaki periyotta diğer 
ana gıdalar bir yana ekmeğin fiyatı %92.26 oranında 
arttı. Ekmeğe geçen ay yapılan %29.67 oranında zam 
yapılmıştı.
İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre Eylül’de 
%21.05, Ekim’de %23.63 olan genel enflasyon Kasım’da 
%27.39 düzeyine uçtu.

GIDA ENFLASYONU AYRIŞIYOR
Ülkedeki gıda enflasyonunun genel enflasyondan 
ayrışması Temmuz ve Ağustos aylarında iyice 
belirginleşirken, açık fark Eylül, Ekim’de de sürdü. 
Kasım ayında ise gıda enflasyonu-genel enflasyon 
makası iyice açıldı. Gıda enflasyonu toplam yıllık 
enflasyondan 8.15 puan (%30) daha yüksek 
seviyede.
Kurumun verileri ülkenin genel enflasyon oranı 
ile gıda ve alkolsüz içecekler ana başlığındaki 
enflasyonunun uzun süre benzer değerlerde 
gerçekleştiğini ortaya koyarken, Şubat 2021’den 
itibaren makasın gıda enflasyonu lehine açıldığı, 
Haziran’da belirginleştiği, Temmuz, Ağustos, Ekim 
ve Kasım aylarında iki veri arasındaki farkın iyice 
açıldığı görülüyor.
Verilere göre, Kasım 2021 enflasyonunda gıda ve 
alkolsüz içkiler başlığı 7.78’lik artışla 5.52 düzeyinde 
gerçekleşen genel enflasyonda etkili oldu ancak, 
ulaştırma ana grubunda %10.07’lik, giyim ve 
ayakkabıdaki %9.56’lık artışlar da özellikle dikkati 
çekti.

EKMEK GEÇEN YILA GÖRE %93 
DAHA PAHALI
Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu verilerine 
göre, her evin vazgeçilmezi temel gıda 
maddelerinden ekmeğin fiyatı Kasım 2020-Kasım 
2021 periyodunda (bir yılda) %92.26 oranında 
zamlandı. Ekmeğe Ekim’de %3.16 oranında, 
Kasım’da da seviyesinde gerçekleşirken, 4 
Kasım’da 29.67 oranda zam yapılmıştı.
Söz konusu periyotta Tüketici Fiyat Endeksi’nde 
kapsanan (TÜFE) “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde 
yer alan gıdalardan kuzu eti pirzolada %17.40 
oranında, dana eti kıymada %16.39 oranında, 

hellimde %40.64 oranında, temizlenmiş bütün tavukta 
%44.31 oranında, sütte (uzun ömürlü) %48.88 oranında, 
su (damacana) %22.24 oranında ve yoğurtta da %35.14 
oranında yıllık artışlar yaşandı.

KASIM 2020’DE %15.37 ORANINDAYDI
Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla saptanan yıllık gıda 
enflasyonu oranı bir önceki yılın gıda enflasyon 
oranından %132 oranında daha yüksek. Kasım 2020’de 
gıdadaki yıllık enflasyon oranı sadece %15.37 düzeyinde 
saptanmıştı.
Kasım 2021 sonunda; ana harcama gruplarının en 
önemlisi olan “Gıda ve Alkolsüz İçecek” başlığındaki 
endeks değeri de (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 79.98 puan arttı. Kasım 2020’de 225.02 olan endeks 
değeri Kasım 2021’de 305’e ulaşırken, endeksteki söz 
konusu yükseliş, bir yıllık sürede gıdada yaşanan fiyat 
artışlarına işaret ediyor.

KKTC’nin 
açıklanan ‘resmi’ 
verilerine göre 
kötünün daha 
kötüsüne doğru 
gidiş Kasım ayında 
da sürdü. Gıda 
enflasyonu yıllık 
bazda %35.54 
ile son üç yılın 
zirvesine çıktı. 
Gıda enflasyonu 
bir ayda %7.78 
oranında 
yükselirken, 
özellikle ekmek 
fiyatındaki 
%29.67’lik artış 
dikkati çekti.
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İngiltere’de şirketler Kasım ayında istihdamı 
rekor hızda artırdı ve işsizlik geriledi.
Bu verilerin, İngiltere Merkez Bankası’nda 
işgücü piyasasında sürdürülemez enflasyon 
baskılarının artmakta olduğuna ilişkin 
endişeleri güçlendireceği kaydediliyor. 
Ulusal İstatistik Ofisi’nin Salı günü açıkladığı 
veriler, hükümetin 30 Eylül’de ücretsiz izne 
çıkanlara desteğini sonlandırmasının, firmaları 
ücretleri ve fiyatları artırmaya zorlayan kronik 
işgücü eksikliğinde hiçbir rahatlamaya yol 
açmadığını gösterdi. İngiltere Merkez Bankası, 
“geçici” olarak değerlendirilen enflasyondaki 
sıçramanın, kontrol altına alınmazsa, kalıcı hale 
gelebileceğinden endişe duyuyor. Yatırımcıların 
büyük kısmı, politika yapıcıların bu haftaki 

toplantıda, Kovid-19’un Omikron varyantından 
kaynaklanan risklerden dolayı, muhtemelen faiz 
artırımına gitmeyeceğini düşünüyor. Yatırımcılar, 
bunun yerine, İngiltere Merkez Bankası’nın 
borçlanma maliyetini artıran ilk büyük merkez 
bankası olmak için Şubat ayını bekleyebileceği 
görüşünde. İngiltere’de istihdam Kasım ayında 
257 bin 278 ile rekor artış gerçekleştirdi. İşsizlik 
oranı Ekim sonunda biten üç aylık dönemde, 
Eylül sonunda biten çeyrekteki yüzde 4,3 
seviyesinden yüzde 4,2 seviyesine geriledi. 
Ekim ayında bu oran, tek bir aylık dönem için, 
bir ay önceki seviyesi olan yüzde 3,9’dan yüzde 
4,2’ye yükseldi. Boş pozisyon sayısı ise Eylül 
ve Kasım ayları arasında rekor 1,22 milyona 
yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dış ticaret haddi Ekim 
ayında 79,2 ile endeks tarihinin en düşük seviyesini gördü.

Dış ticaret haddindeki Türkiye aleyhine tablo Ekim ayında 
derinleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ihracat 
birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle 
hesaplanan dış ticaret haddi Ekim’de 79,2 oldu. Dış ticaret haddinin 
100’ün üzerinde bulunması; dış ticarete konu malların baz yılına göre 
pahalıya satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir 
duruma işaret ederken tersi durum ülke aleyhinde bir tabloya işaret 
ediyor.

İhracat birim değer endeksi yüzde 12,0 arttı
İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 12 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 10,1 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,3 arttı
İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek 
ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1 
ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 artarken, 
yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 39 arttı
İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 39 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, 
içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
53,9, yakıtlarda yüzde 184,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 18,7 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 18,8 azaldı
İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 18,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek 
ve tütünde yüzde 6,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 
17,5, yakıtlarda yüzde 8,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 14,4 azaldı.

İngiltere’de işgücü piyasası rekor istihdam artışı ile 
güçleniyor

ABD’de üretici fiyatlarında 
rekor artış

Türkiye, dış ticaret haddi tarihi düşük seviyede

ABD’de ÜFE yıllık bazda yüzde 9.6 ile 2010’dan beri 
en yüksek seviyeye çıktı.
Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre ÜFE Kasım’da 
tahminleri aşarak aylık yüzde 0.8, yıllık yüzde 9.6 
arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 
medyan tahmini aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 9.2 
artıştı. Çekirdek ÜFE yüzde 0.7 artarken yıllık bazda 
yüzde 7.7 ile rekor artış kaydetti. Bu sene nakliyat 

sıkıntıları, talep artışı gibi nedenlerle hammadde 
maliyetleri ciddi biçimde arttı. Bugün açıklanan ÜFE 
rakamlarının, gelecek aylarda tüketici fiyatlarına da 
yansıması bekleniyor. ABD’de tüketici enflasyonu 
Kasım’da yüzde 6.8 artışla 40 yılın en yüksek 
seviyesine ulaşmıştı. Veri, Fed’in gelecek sene 
sıkılaşmaya gideceği beklentisini artırırken vadeli 
endeks kontratları düştü.
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Gözde Erkanat - KTTO Ekonomi Uzmanı

Çevre Korumacı KDV’ye Yeşil Işık
Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, küresel ısınmayla 
mücadele ve halk sağlığının korunması kapsamında, gerekli görülen 
durumlarda Katma Değer Vergisi’ni (KDV) düşürmek için üye ülkelere 
imkan sağlayan yasal düzenleme noktasında görüş birliğine vardı. 
Sera gazı salınımını artıran fosil yakıtlar ve benzeri ürünlere uygulanan 
düşük KDV oranından 2030 yılına kadar kademeli olarak vazgeçilmesi 
kararına varıldı. İndirilmiş KDV oranının en az yüzde 5 olması gereken 
istisnalar listesi dışında, AB’nin tüm mal ve hizmetlerdeki standart 
minimum KDV oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Anlaşma ile ekonomiyi 
sağlıklı kılmak ve dijital dönüşüm çağını yakalamak için internete 
erişim, kültür ve spor hizmetlerinin canlı yayımlarında üye ülkeler düşük 
KDV uygulayabilecek. Bisiklet ve güneş panellerinden alınan KDV 
azaltılacak. Ayrıca kış aylarında ısınmak için konutlarda ve binalarda 
kullanılacak güneş panellerinden de yine düşük oranda KDV alınacak. 
Avrupa Parlamentosu’nun onayına sunulacak yasal düzenlemenin Mart  
ayında son kez üye ülke liderlerinin onayına sunulması bekleniyor.

2022’de Küresel Bankacılık Düzenlemeleri 
Sıkılaşacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings, 2022’de küresel banka düzenlemelerinin 
kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel 
olduğunu aktardı. Açıklamaya göre düzenleyicilerin 
siber, iklim ve kripto varlık risklerine odaklanması 
bekleniyor.  Ayrıca gelişmekte olan piyasaların 
finansal istikrar riskleriyle bağlantılı ihtiyati makro 
politikalar ve milletler üstü gerekliliklere bağlılığın 
düzenleyicilerin reformlarının başında geleceği 
aktarıldı.

Fed ‘Geçici Enflasyonu’ Rafa Kaldırıyor
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun 
2022 yılının ortalarına kadar sürmesini bekliyor. Enflasyon Fed’in 
esnek bir hedef olarak belirlediği yıllık yüzde 2’nin oldukça üzerinde 
seyretse de merkez bankası yüksek enflasyonu aylardır “geçici” olarak 
tanımlıyordu. Yüksek enflasyonla ilgili “geçici nitelemesini kullanmayı 

bırakmalıyız” açıklamasında bulundu. Ayrıca bu ayki toplantıda 
tahvil alımlarını öngörülenden önce bitirilip bitirilemeyeceğini 
değerlendireceklerini belirtti. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine 
göre, dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 17 azalarak 81.4 milyar dolardan 
67.1 milyar dolara geriledi. İhracat yüzde 8.1 artışla 223.6 milyar dolara 
yükselerek rekor kırdı. İhracattaki bu artış, diğer ülke ekonomilerinin de 
yavaş yavaş toparlanmaya başladığına ve talebin arttığını gösteriyor. 
Bu artışın gelecek aylarda ABD’nin büyüme oranına da katkıda 
bulunması muhtemeldir. Öte yandan azalan stoklar, tedarik zinciri 
sıkıntıları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar ABD’li üreticileri olumsuz 
etkilemeye devam ediyor. İthalat da yüzde 0.9 artarak 290.7 milyar 
dolarla rekor kırdı. 

Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı 
Türkiye ile Katar arasında toplamda 15 anlaşma imzalandı.İmzalanan 
ve imzalanacak olan anlaşmalar şu şekildedir; Türkiye Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar 
Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük 
Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet 
Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü, Antalya Diplomasi 
Forumu ile Doha Forum Arasında Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine 
Yönelik Niyet Mektubu’na Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, 
Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi, KOSGEB ve 
Katar Kalkınma Bankası Arasında Mutabakat Zaptı, Türk Standartları 
Enstitüsü ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı Arasında 
Standardizasyon Alanında Mutabakat Zaptı Uygulama Programı, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Katar Devleti Kültür 
ve Spor Bakanlığı Arasında 2022-2023 Yılları için Kültürel Alanda 
İkinci Uygulama Programı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar 
Devleti Hükümeti Arasında 2022-2023-2024 Yılları için Gençlik ve 
Spor Alanında İlk Uygulama Programı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında 
İşbirliğine Dair Uygulama Programı, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı 
Arasında Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar İş İnsanları Derneği Arasında 
Mutabakat Zaptı, Anadolu Ajansı (AA) ile Katar Haber Ajansı Arasında 
İşbirliği Anlaşması, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile Qatar Debate 
Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması.

Cumhuriyet Meclisi’nde 24 Kasım’da 
25 oyla ve oy çokluğuyla kabul 
edilen “2022 Mali Yılı Bütçe Yasası”, 
Cumhurbaşkanı tarafından Resmi 
Gazete’de yayımlanarak ilan edildi.
Resmi Gazete’nin 2 Aralık tarihli 
sayısında yayımlanan yeni bütçe,  
KKTC’nin 1 Ocak ile 31 Aralık 
2022 tarihleri arasında, hizmet ve 
faaliyetler için 12 milyar 770 milyon 
TL ödenek tahsis ediyor.
Bütçe yasasıyla, 2022 bütçesinin 
finansmanı için 7 milyar 130 milyon 
TL mahalli gelir; 1 milyar TL Fiyat 
İstikrar Fonu geliri, 154 milyon TL 

diğer fon gelirleri; 16 milyon 200 
bin TL döner sermaye geliri; 139 
milyon 800 bin TL özel gelirler; 710 
milyon TL KKTC yatırımları ve 940 
milyon TL de Güvenlik Kuvvetleri 
ile Sivil Savunma Teşkilatı giderleri 
dahil olmak üzere toplam 1 milyar 
650 milyon TL TC yardımı; 1 milyar 
150 milyon TL TC kredisi ve 1 milyar 
530 milyon TL iç kaynaklar ile birlikte 
toplam 12 milyar 770 Milyon TL gelir 
öngörülüyor.
Yasada, “Gelir ve Gider Farkı yıl 
içinde alınacak mali önlemlerle 
karşılanacaktır” deniliyor.

2022 bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2020 
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak ilgili sektörlerde 
münhasıran faaliyet gösteren firmalar arasında en yüksek vergi miktarını 
ödeyen üyelerine vergi onur ödül töreni gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Golden Tulip Hotel’de  
gerçekleştirilen törene  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi, Başbakan 
Faiz Sucuoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve 
eşi,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve eşi , YDP Genel 
Başkanı Erhan Arıklı ve eşi, milletvekilleri, eski Oda başkanları, KTTO 
Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri  ve iş insanları katıldı. 
Vergi Onur Ödülü töreninde konuşan, Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz,  vergisini ödeyen tüm iş insanlarına teşekkürlerini sunarken 
verginin önemine dikkat çekerek ‘Tarihsel gelişimi içinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye tarafından çok farklı şekillerde 
desteklenerek ayakta duruyor olsa bile, bir devlet olmak iddiasını 
sürdürmek, dünyanın saygın toplulukları arasında “kendi kendini 
yönetmeye yeterli” bir halk olarak yerimizi almak istiyorsak, kendi 
kamusal finansmanımızı yine kendimiz sağlamalıyız. Bu ise, ödediğimiz 
vergilerle olacak bir şeydir. Bu haliyle vergiye “kutsal” bir olgu olarak 
yaklaşmaktayız. Vergi kutsaldır; toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve 
devletin yaşaması için gerekli olan bir şeydir. Verginin kutsallığı, sadece 
toplanırken değil, harcanırken de dikkate alınmalıdır. İnsanlarımızın alın 
terinin bir parçası olan vergiler, en etkili ve en tasarruflu bir şekilde 
kullanılmak zorundadır. Ancak bu sayede verginin kutsallığı korunmuş 
olur. Ancak böyle bir harcama düzeni, vergi ödemenin ahlaki bir 
yükümlülük olduğu hatırlatmalarını haklı gösterebilir.’ dedi.
Oda Başkanı Deniz, ülkemizdeki vergi düzeninin adaletsizliğinden 
bahsederek, ‘KKTC’de bugün yürürlükte olan vergi düzeninin çok 
adaletsiz, dağınık ve iş yapmayı engelleyen bir yapıda olduğunu 
söylemeye bile gerek yoktur. Herkes bunu biliyor; kabul ediyor ve 
söylüyor. Düşük gelirler, yüksek oranda vergilendirilmektedir. Bunun 
son örneğini bazı vergi muafiyetlerinin iptal edilmesini ve sonrasında 
yedi bin TL’nin bile %20 oranında vergilendirmesini öngören çalışma ile 
bir kez daha idrak ettik.  Korkunç derecede adaletsiz bir durumla karşı 
karşıyayız.  Yılda 8-10 bin TL kazanabilecek insanlarımız, aslında başa 
insanlarımızın ödediği vergilerle desteklenmesi gereken insanlarımız, 
%20-25 oranında vergilendirilecekmiş...  Bu akıl almaz bir durumdur. 
İnsanlarımızı çalışmaktan caydıracak; çok sayıda iş yerinin kapanmasına 
neden olacaktır.’ diye konuştu.
Deniz ‘Vergi düzeni, verginin kutsallığı ilkesine gölge düşürmeyecek 
şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bir seçim döneminden geçiyoruz. 
Hepimiz ama özellikle siyasilerimiz toplumsal sorunlarımız ile ilgili 
düşüncelerini halkla paylaşacaklar, yeni dönemde yapacakları 

konusunda bizleri ikna etmeye çalışacaklardır.  Halkımız demokrasi 
ile yönetilmeye layıktır ve seçimler demokratik hayatın vazgeçilmez 
en temel unsurudur. Bu süreci yaşarken, gerçek toplum sorunları 
ile ilgilenmek gerekiyorsa bunların başında vergi düzeni gelmelidir. 
Odamızın ticaret sektörü başta olmak üzere imalat sanayi, inşaat, 
turizm, ulaşım, bankacılık, sigorta ve diğer hizmet alanlarında faaliyet 
gösteren 4,000 aşkın aktif üyesi vardır. 4 binden fazla üyemiz ile 
doğrudan  ilgilenebilmek,  sektör sorunlarına yardımcı olabilmek  
amacıyla  sektör komitelerimizi oluşturduk. Üyelerimiz sağlamış oldukları 
10 binlerce istihdam, yarattıkları iş hacmi ve ödedikleri vergi miktarı 
ile ülkenin ve toplumun ayakta durmasında, gelişmesinde öncü bir rol 
oynamaya devam edeceklerdir.’  diyerek geceye katılanlara teşekkür 
etti. Vergi onur ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 
yaptığı konuşmasında; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Turgay Deniz 
başkanlığıdaki yapılan çalışmalarını büyük bir iftiharla izlediğini, iş 
dünyasının ekonominin ayakta durması için yaptıkları fedakarlıkları, 
gece gündüz demeden çalışmalarını,  herkesin elinin nasıl elini taşın 
altına koyduğunu gördüğünü  bu yüzden hepsini yürekten kutladığını 
ve teşekkür ettiğini belirtti.
4000’den fazla üyesiyle KKTC’ne inanmış, pandeminin tüm 
olumsuz koşullarına rağmen yatarım yapan insanların herkese neler 
yapılabileceğini göstermiş olduklarını sözlerine eklerken, başarılarından 
dolayı tebriklerini sundu.
Tatar, KTTO Başkanı Turgay Deniz’in yaptığı konuşmasına itafen 
sözlerine katıldığını,  Maliye Bakanı ve bürokratlarına çağrı yaparak, bir 
an önce vergi tasarısının gözden geçirilmesini istedi. 

Vergi Onur Ödülleri verildi
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Sektörel Vergi Onur Ödülleri Galası gerçekleşti
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Gecede ödül alanlar şöyle:

Sektör       Firma İsmi

1.Bankacılık       : Türkiye İş Bankası A.Ş. 

2.Konaklama       : Voyager Kıbrıs Ltd.. 

3.Bilgi ve İletişim Teknolojileri     : Vodafone Mobile Operations Ltd. 

4.Tedarik Malzemeleri      : Orhan Shevket & Son Ltd.

5.İnşaat Müteahitliği      : Noyanlar Development Ltd. 

6. Motorlu Araçlar ve Otomotiv     : Çangar Motors Co. Ltd.

7.Tekstil,Konfeksiyon ve Ayakkabı  : Tahir Topal Serena Group

8.İmalat Sanayi       : Mustafa Hacı Ali Ltd.

9.Süpermarketçilik      : Levent Gıda (Foods) Ltd.

10.İnşaat Malzemeleri      : Hasan Onalt Sanayi Ltd.

11.İlaç, Kozmetik ve Tıbbi Cihazlar : Güç Ltd.

12.Oto Yedek Tedarikçileri     : Rapa Ltd. 

13.Sigortacılık       : Güven Sigorta (Kıbrıs) Şirketi Ltd. 

14.Hediyelik Eşya ve Bijuteri     : Ali Özay Trading Ltd. 

Sektör       Firma İsmi

15.Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri: Ram Trading Ltd.

16.Kitap ve Kırtasiye      : M. Kemal Deniz Şti. Ltd.

17.Elektrik, Elektronik Ürünler ve     : Blue Cell Trading Ltd.
Cep Telefonu 

18.Yük ve Gemi Acenteliği      : Armen Denizcilik Ltd. 

19.Yük ve Yolcu Taşımacılığı     : Ak-Günler İşletmeleri Şti. Ltd.

20.Optik Malzemeleri ve Gözlük    : Mehmet Akay LTD.
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İstatistik Kurumu Tüketici Fiyatları Endeksi’ni 
(TÜFE) bugün yayımladı. Türk Lirası’nın 
tarihte eşi benzeri görülmeyen oranlarda 
değer kaybının tüm ana mal ve hizmetlerin 
fiyatlarında şişme yarattığı hesaplandı.
İstatistik Kurumu aylık bazda 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, Mayıs enflasyonunu %1.62 
oranında, Haziran enflasyonunu da 3.14 
oranında, Temmuz enflasyonunu %2.23 
oranında, Ağustos enflasyonunu %2.54 
oranında, Eylül enflasyonunu %2.08 

oranında, Ekim enflasyonunu da %3.23 
oranında açıklamıştı.

KASIM’DAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ
Ana harcama grupları itibariyle tüm 
gruplarda Ekim ayına kıyasla ciddi oranlarda 
artış saptandı. Bir önceki aya göre en 
yüksek artış %10.07 Ulaştırma ana grubunda 
gerçekleşti.
Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %9.56, 
Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda 
%7.78, Haberleşme ana grubunda %6.70, 
Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda 
%5.68, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer 
Yakıtlar ana grubunda %4.58, Mobilya, Ev 

Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda 
%3.60, Sağlık ana grubunda %2.80, Eğitim 
ana grubunda %2.39, Eğlence ve Kültür ana 
grubunda %2.00, Alkollü İçecekler ve Tütün 
ana grubunda %1.56, Lokanta ve Oteller’de 
ana grubunda %0.59 artış saptandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 514 
maddenin ortalama fiyatlarında artış, 50 
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşti.
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; 
%239.99 Salatalık, %92.70 Pamuklu Kumaş 
ve %84.38 Çarliston Biber şeklinde sıralandı. 
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal 
ise; %43.08 Beyaz Lahana, %37.68 Brokoli ve 
%33.08 Kuru Soğan oldu.

ANA GRUPLARDA YILLIK EN YÜKSEK 
ARTIŞLAR
KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek 
olduğu ana gruplar %43.44 oranıyla 
ulaştırma %38.37 oranıyla mobilya, ev aletleri 
ve ev bakım hizmetleri, %35.54 ile gıda ve 
alkolsüz içecekler ile %30.91 ile lokanta ve 
oteller olarak sıralandı.

Yıllık bazda ayrıca, alkollü içecekler ve 
tütün grubunda %7.60, giyim ve ayakkabıda 
%28.58, konut, su, elektrik, gaz, ve 
diğer yakıtlarda %15.73, sağlıkta %28.72, 
haberleşmede %17.16, eğlence ve kültürde 
%8.16, eğitimde %19.40, çeşitli mal ve 
hizmetlerde de %20.28 oranında artışlar 
hesaplandı.

Maliye Bakanlığı: Asgari ücret 
vergilendirilmeyecek
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Arasında “KTTO Anı Ormanı” Protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile KKTC 
Tarım ve Doğal Kaynaklar 

Bakanlığı arasında ‘KTTO Anı 
Ormanı’ protokolü imzalandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’nda düzenlenen 
etkinlikte ‘KTTO Anı Ormanı 
Protokolü’ne KKTC Tarım ve 
Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım 
Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası Başkanı Turgay Deniz 
ve Orman Dairesi Müdürü Cemil 

Karzaoğlu imza koydu.
‘Daha yeşil bir KKTC için’ yola 

                    çıkan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Orman 
Dairesi tarafından gösterilen orman arazisi içerisinde belirlenen 
yaklaşık 3 Hektar büyüklüğündeki 
sahanın ağaçlandırılmasını üstlendi. 
2022 yılı KTTO üyeliğini yenileyen üyeleri 
adına fidan ekilip sertifika verileceğini 
açıklayan Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
ilk aşamada hedeflerinin 5000 fidan 
olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz imza prtokolünde yaptığı 
konuşmasında ‘Doğanın en önemli 
unsurlarından biri ormanlardır. Bunun ne 
demek olduğunu en iyi ormancılarımız 
bilir; biz de onlardan öğrenmeye 
çalışıyoruz. Tabii ki en önemlisi oksijen... 
Oksijensiz yaşam süreci sadece DÖRT 
DAKİKADIR
Dünyamızda oksijen kaynağı ormanlardır 
ama biz ormanları hızlı bir şekilde yok 
ediyoruz. Ormasız bir dünya, ormansız 
bir hayat düşünülemez. Biz de karınca 
kararınca bu sürece bir katkıda 
bulunmak istedik. Kıbrıs küçük yer... 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın katkısı da 
küçük olacaktır.
Bu katkının dünyamızı kurtarmaya 
yetmeyeceğini biliyoruz. Ama, bu gibi 
küçük katkıların birleşerek büyük bir 
işi başarabileceğini de biliyoruz. Bizim 
de çorbada tuzumuz olsun diyerek işe 
koyulduk. Arkadaşlarımız bize yardımcı 
oldular ve bugün bu protokolü imzalama 
aşamasına geldik. Esas iş bundan sonra 
başlıyor tabii... Bu işi anlımızın akıyla 
başaracak, yaşadığımız dünyanın bir 
parçası olarak, doğamızla bir bütün 
olmak için onun yenilenmesine yardımcı 
olmaya çalışacağız.
Bu çabalarımızda bize yardımcı 
olan Sayın Bakan’a; Orman Dairesi 
Müdürümüze, çalışma arkadaşlarına; 
Odamız çalışanlarına, iş insanlarına ve 
bundan sonraki süreçte yardımlarını 
esirgemeyecek olan tüm kardeşlerimize 
teşekkür eder, çabamızın hayırlı olmasını 
dilerim.’ dedi.
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, 
ormanların öneminin çok büyük 
olduğunu, ormanların da aslında bizim 
değil gelecek nesillerin olduğuna 
vurgu yaptı. Atalarımızdan miras olan 
ormanlarımızı bizlerin de, bizden sonra 
gelecek nesillere miras bırakmamız 

gerektiğini belirtti. Kaybettiğimiz yeşil alanlarımızı da bir an önce 
yeşillendirmemiz gerektiğini belirten Çavuşoğlu, yeşillendirmeye 
katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nı da katkısından dolayı kutlayan Çavuşoğlu ‘‘KTTO Anı 
Ormanı’nın hayırlı olmasını diledi. 
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fena yandık! 
kasım enflasyonu %5.5, yıllık 

enflasyon %27.4’ü buldu

İstatistik Kurumu Tüketici Fiyatları Endeksi’ni 
(TÜFE) bugün yayımladı. Türk Lirası’nın 
tarihte eşi benzeri görülmeyen oranlarda 
değer kaybının tüm ana mal ve hizmetlerin 
fiyatlarında şişme yarattığı hesaplandı.
İstatistik Kurumu aylık bazda 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, Mayıs enflasyonunu %1.62 oranında, 
Haziran enflasyonunu da 3.14 oranında, 
Temmuz enflasyonunu %2.23 oranında, 
Ağustos enflasyonunu %2.54 oranında, 
Eylül enflasyonunu %2.08 oranında, Ekim 
enflasyonunu da %3.23 oranında açıklamıştı.

KASIM’DAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ
Ana harcama grupları itibariyle tüm gruplarda 
Ekim ayına kıyasla ciddi oranlarda artış 
saptandı. Bir önceki aya göre en yüksek artış 
%10.07 Ulaştırma ana grubunda gerçekleşti.
Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %9.56, Gıda 
ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %7.78, 
Haberleşme ana grubunda %6.70, Çeşitli Mal 
ve Hizmetler ana grubunda %5.68, Konut, Su, 

Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda 
%4.58, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım 
Hizmetleri ana grubunda %3.60, Sağlık ana 
grubunda %2.80, Eğitim ana grubunda %2.39, 
Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.00, 
Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda 
%1.56, Lokanta ve Oteller’de ana grubunda 
%0.59 artış saptandı. Bir önceki aya göre, 
endekste kapsanan 514 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 50 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek 
fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %239.99 
Salatalık, %92.70 Pamuklu Kumaş ve %84.38 
Çarliston Biber şeklinde sıralandı. En yüksek 
fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %43.08 
Beyaz Lahana, %37.68 Brokoli ve %33.08 Kuru 
Soğan oldu.

ANA GRUPLARDA YILLIK EN YÜKSEK 
ARTIŞLAR
KKTC İstatistik Kurumu verilerine göre bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek 
olduğu ana gruplar %43.44 oranıyla ulaştırma 
%38.37 oranıyla mobilya, ev aletleri ve ev 
bakım hizmetleri, %35.54 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler ile %30.91 ile lokanta ve oteller 
olarak sıralandı. 

Yıllık bazda ayrıca, alkollü içecekler ve tütün 
grubunda %7.60, giyim ve ayakkabıda %28.58, 
konut, su, elektrik, gaz, ve diğer yakıtlarda 
%15.73, sağlıkta %28.72, haberleşmede %17.16, 
eğlence ve kültürde %8.16, eğitimde %19.40, 
çeşitli mal ve hizmetlerde de %20.28 oranında 
artışlar hesaplandı.

KKTC’de enflasyon Kasım 
ayında rekor oranda 
artarak %5.52 oranında 
gerçekleşti. Başbakanlığa 
bağlı İstatistik Kurumu 
verilerine göre yıllık 
enflasyon %27.39’a 
ulaşırken, 2021’in 11 
aylık dönemini (Aralık 
2020 sonu-Kasım 2021 
sonu) kapsayan enflasyon 
da %26.86 düzeyinde 
açıklandı.



“
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KKTC’de satılık konut sayısı bir ayda %4.48 oranında 
arttı. Yaptığımız piyasa araştırmasında, Ekim sonu 
itibarıyla emlak ilanlarına yansıyan 13 bin 719 adetlik 
satılık konut sayısının, Kasım sonunda 614 adetlik 
(%4.48) artışla 14 bin 333 adet düzeyine çıktığı 
belirlendi.
Pazarda ayrıca, 162 adet yarım inşaat, komple bina, 
metruk bina ve devremülk de var. Bunlar da hesaba 
katılınca Kuzey Kıbrıs genelinde pazara çıkarılmış en 
az 14 bin 495 adet çeşitli statülerde konut olduğu 
hesaplandı. Ekim’de satılık tüm konut sayısı 13 bin 871 
adet düzeyinde saptanmıştı.

5,217 MÜSTAKİL EV, 9,116 APARTMAN DAİRESİ
KKTC’nin altı ilçesinde en az 5 bin 217 adet satılık villa, 
ikiz villa ve müstakil konut, en az 9 bin 116 apartman 
dairesi, stüdyo daire, penthouse bulunuyor. Ekim ayında satılık 
müstakil konut sayısı 5 bin 041, satılık apartman dairesi sayısı da 8 
bin 678 adet düzeyinde hesaplanmıştı.
Emlak sitelerindeki verilere göre satılıktaki müstakil konut sayısı 
%3.99 oranında, satılık apartman dairesi sayısı da %5.05 oranında 
artış gösterdi. Bir aylık sürede satılık konut sayısı Lefkoşa ve Lefke’de 
gerilerken, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt’ta arttı.

SATILIK HER 5 KONUTTAN 3’Ü GİRNE’DE
Ülkenin önde gelen emlak sitelerinden derlenen verilere göre Girne 

Merkez ve Girne ilçe sınırları içindeki satılık konut sayısı tüm Kuzey 
Kıbrıs’taki satılıkların %59.70 oranını buluyor. Başka deyişle satışa 
çıkan her 5 konuttan 3’ü Girne ilçesi sınırları içerisinde.
Veriler, bu ilçede Kasım ayı sonu itibarıyla 3 bin 824 adet satılık 
müstakil ev ile 4 bin 748 adet satılık apartman dairesi olduğunu 
gösteriyor. Girne ilçesi ülkedeki satılık tüm müstakil konutların 
%73.30’unu ve dairelerin de %52.08’ini barındırıyor.

Satılık tüm konutlarda Lefkoşa bölgesi %15.01, Mağusa bölgesi 
%14.99, İskele bölgesi %9.39, Güzelyurt ve Lefke bölgeleri de 
%0.46’lık paylara sahip.

Ortalama konut fiyatları 
272 bin 992 sterlin (362 bin 
dolar) oldu.
Sadece Kasım ayında 
fiyatlar yüzde 1 oranında 
arttı, böylece fiyat artışları 
5. ayda da devam etti. 
Geçen yıla kıyasla ise 
fiyatlar yüzde 8.2 arttı. 
En büyük artış Galler’de 
gerçekleşti. Londra’da ise 
fiyatlar geçen ay yüzde 1.1 
arttı.
Açıklamada azalan 

stoklar, güçlü istihdam 
piyasası ve konut kredisi 
faizlerinin tarihi düşük 
seviyelerde olmasının 
fiyat artışlarında etkili 
olduğu ancak İngiltere 
Merkez Bankası’ndan 
faiz artış beklentisiyle bu 
ivmenin yavaşlayabileceği 
belirtildi. Halifax Yöneticisi 
Russell Galley Omikron 
varyantının ekonomik 
güveni zedeleyebileceğini 
de ifade etti.

İngiltere’de konut 
fiyatlarında rekor 
artış

İngiltere’de konut fiyatları 2006’dan beri en büyük çeyreklik 
artışı kaydetti. Halifax verilerine göre konut fiyatları Kasım’da 
sona eren üç aylık dönemde yüzde 3.4 arttı. Bu, 2006’dan 
bu yana görülen en büyük çeyreklik artış oldu.

AB ülkeleri KDV indiriminde uzlaştı
Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkeler, Katma Değer 
Vergisi (KDV) kurallarının 
değiştirilerek, iklim 
değişikliğiyle mücadele, 
halk sağlığı ve dijital 
dönüşümle ilgili mal ve 
hizmetlerdeki oranların 
azaltılmasında uzlaşı 
sağladı.
AB Konseyi, üye ülkelerin 
KDV oranlarına ilişkin Birlik 
kurallarının güncellenmesi 
konusunda anlaştıklarını 
açıkladı.
Güncelleme göre, üye 
ülkeler standart olarak 
yüzde 15’in üzerinde KDV 
oranı uygulamaya devam edecek.
Üye ülkeler, KDV yönetmeliğinin 
güncellenmiş ekinde yer alan 24 farklı 
kategorideki mal ve hizmetlerin iki 
tanesine indirimli oran olan yüzde 5’lik 
KDV uygulayabilecek.
Ayrıca, gıda, tıp ve ilaç gibi temel 
ihtiyaçların yer aldığı 7 kategoriden 
birinde yüzde 5’ten düşük ve birinde 
de tam KDV istisnası sağlanabilecek.
İndirimli KDV oranlarından 
yararlanabilecek mevcut mal ve hizmet 
listesi genişletilecek.
İnternet erişimi, kültürel ve spor 
etkinliklerinin canlı yayınlanması gibi 
daha önce indirim imkanı olmayan 
dijital hizmetlere indirimli KDV hakkı 
tanınacak.
Kişisel koruyucu ekipman, maske 
gibi halk sağlığını koruyan ve yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 
kullanılan ürünler, gelecekteki krizlerde 

faydalı olabileceği öngörülen mallar ve 
engellilere yardımcı olacak cihazlar KDV 
indirimi alabilecek.
AB’nin iklim değişikliği konusundaki 
önceliklerine olumlu katkı 
sağlayabilecek güneş panelleri, çevre 
dostu ısıtma sistemleri ve bisiklet gibi 
ürünlere düşük KDV uygulanabilecek.
AB’nin iklim değişikliği hedeflerine 
zararlı olduğu düşünülen mal ve 
hizmetlere sağlanan indirimli oranlar 
ve muafiyetler ise kademeli biçimde 
kaldırılacak.
Fosil yakıtlar ile benzer sera gazı 
emisyonlarına sahip diğer mallara 
uygulanan indirimli KDV oranları veya 
muafiyetler 2030’a kadar bitecek.
Kimyasal gübreler ve böcek ilaçları için 
indirimli oranlar ve muafiyetler 2032’ye 
kadar sona erecek.
Güncellenen KDV kuralları bu 
aşamadan sonra istişare için Avrupa 
Parlamentosu’na (AP) gönderilecek.

Satılık konut sayısı bir ayda %4.48 arttı
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Deniz: “Bilinçli politik müdahaleler büyük önem arz 
etmektedir”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Orta Vadeli 
Program Önerisi Taslağı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katıldığı 
etkinlikle tartışılmaya başlandı. Açılış oturumunda konuşan KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, ekonominin ciddi şekilde küçüldüğü 
dönemde “doğru, etkin ve sürdürülebilir politikalar” ortaya 
konulması gerektiğini vurguladı.
Bugün Arkın Colony Otel’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
Başbakan Faiz Sucuoğlu ve ana muhalefet partisi CTP Genel 
Başkanı Tufan Erhürman ile çok sayıda bakan, siyasi parti 
başkanı, sivil toplum örgütü yöneticisi, bürokrat, akademisyen 
ve iş insanının katılımı ile tartışılmaya başlanan Orta Vadeli 
Program Önerisi Taslağı, önümüzdeki üç yıl süresince beş ana 
başlık altında toplanan hedeflere ulaşmak için yapılması öneriler 
faaliyetleri içeriyor.

“En öncelikli toplumsal ihtiyaç”
Etkinlik açılışında konuşan ve öneri taslağının sunumunu 
yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
KKTC ekonomisinin pandemiden oldukça olumsuz şekilde 
etkilendiğine vurgu yaparak, ekonominin sadece 2020 
yılında %16,2 oranında küçüldüğüne dikkat çekti. “Henüz 
güçlü bir toparlanma sağlamaya yönelik politikalar ortaya 
konmuş değildir” diyen Deniz, “Bu durum makroekonomik 
dengesizliklerin ve risklerin bertaraf edilmesi yönündeki 
beklentileri alabildiğine zayıflatmaktadır. Her zaman 
ama özellikle de böylesi zor dönemlerde doğru, etkin ve 
sürdürülebilir politikalar belirlenmesi gerekmektedir. Salgının 
olumsuz etkilerine karşı zaman kaybetmeksizin bilinçli politika 
müdahaleleri uygulanması ve bu sayede çöküşün önlenmesi 
büyük önem arz etmektedir” diyerek yapılan çalışmanın önemini 
anlattı. KTTO Başkanı Turgay Deniz, KKTC ekonomisinin pandemi 
döneminde yaşanan tecrübeler ışığında, pandemi sonrası yeni 
ekonomik düzene hazırlanmasının ve uyum sağlamasının “en 
öncelikli toplumsal ihtiyaç” olduğunun altını çizerek, hazırlanan 
program önerisinin amacının “bu ihtiyacın karşılanmasına 
yönelik somut önerilerle kamuoyu oluşturmak ve konunun 
önemini kamuoyuna mal etmek” olduğunu duyurdu.

Toplumsal mutabakatın önemi
Konuşmasından sonra program önerisinin sunumunu yapan 

ve hazırladıkları program önerisinin 5 ana eksen üzerine inşa 
edilmiş olduğunu ve 16 dönüşüm alanı belirlediğini anlatan Oda 
Başkanı, “Dönüşüm Alanları, kapsayıcı ve tam bir ekonomik 
toparlanmanın sağlanması için en çok ihtiyaç duyulan ve 
öncelikli konularda mevcut durum analiz edilerek belirlenen 
hedef ve bu hedeflere yönelik faaliyetlere dayandırılmıştır” 
dedi. Oda Başkanı Deniz, “Geleceğimizi doğrudan ilgilendiren 
böylesi önemli bir konuda siyasi partilerimizin de katkılarıyla 
azami düzeyde toplumsal bir mutabakat ortamı oluşmasını 
arzulamakta olduklarını” belirterek bugün düzenlenen etkinlikle 
tartışılmaya başlanan Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, 
daha sonra siyasi parti temsilcileri ile de ele alınacak ve son 
şekline kavuşacağını duyurdu. Orta Vadeli Program Önerisi 
Taslağı, açılış oturumundan sonra düzenlenecek üç ayrı panel 
ile tartışılmaya devam edecek. Bu panellerden elde edilecek 
sonuçlarla yeniden şekillendirilecek olan öneri daha sonra siyasi 
partilerle birlikte ele alınacak ve son şekline kavuşturulacak.

Orta vadeli program önerisi taslağı 
tartışılmaya başlandı

Satılık konut sayısı bir ayda %4.48 arttı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerine 
desteği de içeren 30,7 milyon Euroluk yıllık eylem programını bugün 
kabul edeceğini bildirdi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk üreticiler 
AB’nin “hellim paketinden” faydalanabilecek.
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik destek programından sağlanacak 
ödenekle AB standartlarına uyum kapsamında gıda güvenliği ve hijyen 
standartlarının iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarının bitirilmesi, AB ile 
uyumlu hayvan tespit ve kayıt sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca AB’nin Yeşil Mutabakatına uygun şekilde çevreci altyapı ve 
ortamların kurulması da destek kapsamında yer alıyor.

AB’nin yıllık eylem programı çerçevesinde Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar 
Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesine fon sağlamaya devam 
edeceği, Kıbrıslı Türklerin AB ülkelerinde akademik ve mesleki 
tecrübelerini geliştirmeleri için burs programı düzenleneceği de 
belirtildi.
Açıklamada, 2006 ve 2021 arasında destek programı içindeki projelere 
623 milyon Euro fon sağlandığı ifade edildi.
AB, nisan ayında Kıbrıs’ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış 
menşe adı olarak tescil etmişti.
Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin de bu koruma kapsamında yer alacağı 
bildirilmiş, hellim peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı 
standartlarına uygun olması istenmişti.

AB, Kıbrıslı Türk “hellim” üreticilerine 
mali destek vereceğini açıkladı



EKONOMi

gazetesi 24Aralık/2021

 

Yeni bir yıla girerken her daim yeni 
umutlarla, memnun olmadığımız 
durumların değişmesini ümit ederek 
girmekteyiz.
 Köklü ve sistemsel değişimlerin 
olabilmesi için sürdürülebilir ve 

kapsayıcı devlet politikalarına, ekonomik 
ekosistemlerin güçlendirilmesine, 

paydaşlarla birlikte çalışmaya 
ihtiyacımız vardır. Pandemi ve ekonominin 

doğurmuş olduğu yeni sıkıntıların yanısıra bir 
de var olan sıkıntıları da derinleştirdiği bir çok sosyo-ekonomik alan oldu. 
KTTO KGK olarak kadın özelinde değişmesini istediğimiz tüm kalıplar için de 

çalışmaya devam edeceğiz. Kadının finansal erişime daha kolay ulaşabildiği, 
liderlik pozisyonlarındaki temsiliyetinin arttığı, eşit işe eşit ücret aldığı, daha 
fazla kadının ekonomiye katıldığı, daha fazla kadının girişimde bulunduğu, 
toplumsal cinsiyet adaletine doğru ilerlediğimiz, ev-iş dengesine desteklerin 
arttığı bir yılı hem temenni edip hem de bunun için çalışacağız. Değişim 
için erkeklerin de değişim ajanı olacakları bu dönemde hep birlikte, komite 
üyelerimizle başlattığımız çalışmaları sürdürmek ve yeni hazırlamış olduğumuz 
çalışmalarımızı hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. 
2021’in sonuna yaklaşırken, KKTC’nin ekonomik nabzının ciddi olarak 
zayıfladığı, şartların çokça zorlaştığı açıkçası öngörüde bulunmakta 
zorlandığımız bir dönemde, dezavantajlı ve temsiliyeti az olan grupların, 
özellikle kadınların bunlardan fazlaca etkilendiği bir ekonomik iklimdeyiz. Bu 
fırtınayı göğüsleyebilmek için  hızlı, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümlerin 
üretilmesi ve hayata geçmesini temenni ediyorum. 2022’nin her açıdan 
güçlendiğimiz, huzurlu bir yıl olmasını dilerken, tüm sağlık ve temel hizmet 
çalışanlarına teşekkür ederim.

2022 yılının özel sektörde, kamu da, siyasette 
ve yönetim kadrolarında kadın sayılarının 
arttığı kadınların “ben de varım” demekten 

çekinmediği, kadının kadın tarafından aşağıya çekilmediği, kadının 
erkeklerin desteğini alarak onlarla el ele, yan yana yürüyebildiği, 
yükselebildiği, kadın haklarının artık bir pazarlık konusu olmayacağı 

bir dünya hayal etmekten vazgeçmeyeceğimiz ve bunun tüm 
dünyanın öğretisi, hayali haline gelebileceği bir dönemin başlangıcı 
olması dileği ile.

Koronavirüsle mücadele sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda görevimizdir. 
Endişe ve belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde doktor, hemşire ve tüm 
sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim.  Kovid-19 nedeni ile hayatını 
kaybedenleri rahmetle anıyor, yanında olamadan sevdiği birini veya 
birilerini kaybedenlerin acısını paylaşıyorum.  Pandeminin başlamasından 
bu yana süren siyasi belirsizlik ekonomimize adaletsizlik ve yıkımlar yaşattı. 
Özellikle özel sektör çalışanlarının göz ardı edilmesi sosyoekonomik adaleti 
çok geride bıraktı.  2022’de ülke siyasetinden halkın kazançlı çıkmasını 
umut ediyorum. Hükümetimizden tutarlı, birleştirici ve halkı kucaklayan 
çözümler görmek, siyasilerimizden siyasi popülizmi bir kenara bırakıp, ülke 
ekonomisini nasıl kalkındıracaklarını düşünmelerini istiyorum. 
Daha çok kadının ekonomiye ve ülke yönetimine aktif katılımının sağlanması 
yönünde kararlı adımlar atılmasını istiyorum. 

Angela Merkel’in dediği gibi “Samimiyet ve 
kararlılıkla yeniliklerle ilgilenirsek, iyi yönde 
değişiklikler mümkün olur. Yeni bir düşünce 
şekli için cesarete ve bilinen yollardan 
ayrılmak için güce veya daha hızlı bir 
şekilde harekete geçmek için kararlılığa her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır”

Umudumuzu yitirmeyelim…

Geçtiğimiz yılı birlik halinde tüm çabamız ve 
çalışmalarımızla komite olarak harika bir yıl haline 
getirdik ve şimdi ise hep birlikte tüm sinerjimizle çok 

daha güzel ve parlak bir yıl bizi beklemektedir. 
Kadının ekonomik ve toplumsal statü olarak daha da 
güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 

Herkese çok mutlu ve güzel bir yıl diliyorum. Hepimiz 
için neşeli, sağlıklı ve unutulmaz bir yıl olsun.

Dünyayı saran epidemiyolojik salgın 2021 yılına da damgasını 
vurdu. Pandemi koşulları yanında ekonomik ve politik konjonktür 
ülkemizde 2021 yılının daha bir zorlu geçmesine neden oldu.
Pandemi sonrası yeniden şekillenen ve oluşan düzene adapte 
olmaya çalışan işletmeler yılın son çeyreğinde 2022 yılında ve 
ne yazık ki daha da ileride de etkisini hissedeceğimiz kur krizi ile 
savaşmak zorunda.
Tüm girişimciler gibi benim için de maddi ve manevi zorlayıcı 
olan bu dönemde aralarına katıldığım Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Kadın Girişimciler Komitesi’ne, dayanışmanın öneminin arttığı bu 

günlerde beni daha güçlü ve birlikte hissettirdikleri 
için çok teşekkür ederim.
Birlik, mücadele ve kadın dayanışmamızın bize 
ışık tutacağına, umut olacağına inanıyorum. 2022 
yılının değişimi başlatacak bir yıl olmasını içtenlikle 
dilerim. Daha genç, daha yeşil ve dayanışma ruhu ile 
dopdolu, yani daha mutlu yıllar.

Meryem Çerkez Gürtunç 
Korineum Golf & Beach Resort 

 

Didem Erel 
Erel & Co Ltd. - Babavura Enterprises Ltd.

 
Nilay Nizam Paralik 
Nilay Paralik İth. İhc. ve Tic. Şti. Ltd. (Doğa Trading)

 
Berna Ercantan Defteralı 
Tansu Ercantan Ticaret Şti.
 

 
Olgu Afşaroğlu 
Buff and Bloom Beauty Ltd.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası  Kadın Girişimcileri Komitesi farklı sektörlerde faaliyet gösteren oda üyelerinden 
2022 yılı için mesaj ve temennilerini Ekonomi Gazetesi için paylaştı.

farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizden 2022 yılı dilek ve temennileri ‘‘KADIN GÜÇLENİRSE, TOPLUM GÜÇLENİR’’
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Kadın, annedir, evin direğidir, rol 
modeldir, en önemlisi de gelecek 
nesillerin yetiştiricisidir. 
Bu yüzdendir ki ekonomik anlamda 
güçlü bir kadın güçlü toplumların 

temelini oluşturur.
Başta sivil toplum örgütleri olmak 

üzere, gerek hükümetlerin, gerekse yerel 
yönetimlerin iş birliği yaparak kadını ekonomiye 

kazandırmanın yollarını açmalıdır. 
Finansa, bilgiye ve pazara erişimin kolaylaştırıldığı, bebekli annelere 
iş yerlerinde ayrı bir alan sağlanarak ve de çalışma saatlerini  yeniden 
düzenleyerek, hem ev hem de iş dünyasındaki işlerini dengeleyebilmeleri 
için gerekli ortamların yaratıldığı, siyasette, özel sektör veya kamuda 
yönetim kadrosunda karar üretebilen pozisyonda kadınları daha çok 
göreceğimiz bir yıl olmasını diliyoruz.
Kadının kendine daha çok inandığı, iş hayatında risk alarak daha cesaretli 
adımlar attığı, en önemlisi de ekonomik ve sosyal alanda kadının kadını 
daha çok desteklediği, güç birliği yaptığı bir yıl dilerken, genel anlamda ise 
ülkemizde ve tüm dünyada ticaret akışının normale döndüğü sağlıklı bir yıl 
olmasını diliyorum.

Hem sağlık hem de ekonomi açısından 
oldukça zorlu günler geçirdiğimiz 
bir yılı daha geride bırakıyoruz, hiç 
kuşkusuz tüm insanlığın gördüğü en 

hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam 
ortasındayız. 

Covid-19 salgını dolayısıyla alınan sıkı 
tedbirleri geride bıraktığımız günleri yeni 

varyantlar takip etmekte ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. 
Tüm bunlara ek olarak, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaşanılan 
arz talep dengesizliği kısa sürede hepimizi yüksek enflasyonla karşı karşıya 
bırakmaktadır, Türk Lirasında yaşanan sert değer kayıpları bizim gibi döviz 
odaklı bir ekonomiyi şiddetli ve olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu zorlu dönemi atlatmak için bize çok iş düşüyor, bunun bilincideyiz fakat 
üreticilerimizi, girişimcilerimizi, işverenlerimizi, çalışanlarımızı, kısacası tüm 
toplumu desteklemek ve güçlendirmek adına devlet tarafından alınacak 
radikal ve ivedi kararlara gereksinim duymaktayız. Vergi oranlarında 
iyileştirmeler yapılmalıdır ve yatırım teşvikleri güçlendirilmelidir. Alınacak 
kararlar, ülkemizdeki nitelikli insan sermayesini göç etmeye değil, katkı 
koymaya teşvik etmeli.  

Hayata geçirilecek olan projelerimizle birlikte KTTO KGK olarak daha çok 
üretmek, daha fazla kadın girişimciye ulaşabilmek, onları cesaretlendirmek, 
güçlendirmek, ve kadın istihdamına daha fazla katkı koymak bilinciyle canla 
başla çalışmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz zorlu koşulları, 
teknoloji ve dijitalleşmeyi yapılacak girişimlerin odağı haline getirerek 
fırsatlara dönüştürebiliriz. Her yeni gelen yılın, yeni umutları ve her zorlu 
dönemin de, yeni fırsatları beraberinde getirdiğine inanıyorum. 2022 yılının 
tüm insanlık için sağlık, huzur, mutluluk ve fırsatlar getiren bir yıl olmasını 
temenni ediyorum

İnsanlığın yaşadığı covid-19 salgınının öncelikle yeni yılda son bulmasını 
dilerim. Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda tüm değerlerimizi 
değiştiren bu salgının etkilerinin hafifletilmesi için devlet yetkililerinin 
doğru tedbirler almasını temenni ederim. Girişimlerin bu dönemde daha 
çok desteklenmesinin hayati önem arz ettiğini düşünmekteyim. 

Hükümet yetkililerinin tedbir alırken sadece kamu sektörünün durumunu 
gözetmeyip eşit ve eş zamanlı olarak özel sektöre de salgının etkilerini 
hafifletecek tedbirleri uygulamasını temenni ederim. Şimdiye kadar 
görülmemiş kayıplara neden olan salgında yakınlarını kaybedenlere 

sabırlar, vefat edenlere Allah’tan rahmet 
dilerim. 2022’den en büyük beklentim 
salgının ve etkilerinin sona ermesi, 
ülkemizin ve dünyanın yeniden eski günlere 
dönmesidir. 
Biz kadın girişimcilerin ve tüm özel sektör 
işletmelerinin yeniden büyümeye başlaması 
dilerim.

Her yeni yılı karşılayacağımızda, geçmiş yılın muhakemesi ile birlikte yeni 
yıla dair umutlarımızı dile getiririz. Yeni yılın pozitif anlamda değişim 
getireceğine inanmak isteriz. Değişim, inanmanın yanında, çalışarak ve 
üreterek gerçekleşir. Üstelik sağlığın yanı sıra ekonomik olarak da oldukça 
zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde daha iyi standartlarda yaşam 
sürebilmek için kamunun yanı sıra, özel sektörün de güçlenmesi gerektiği 
ortadadır. Güçlenmenin önünü açabilmek için, gelecek nesillerimize daha 
yaşanılır bir ülke emanet edebilmek için de ilk olarak el birliği ile engelleri 
ortadan kaldırmamız elzemdir. 

Hayatın her alanında olması gerektiği gibi, iş dünyasında da cinsiyet 
eşitsizliğinin ortadan kalkması için daha çok çalışmalıyız. Daha çok kadının 
ekonomiye kazandırılması, daha çok kadın girişimcinin iş dünyasına adım 
atması, yasalardaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet 
kalıplarının yıkılması ve kadının güçlendirilmesi için çok çalışmalıyız. 2021 
yılı; pandeminin de etkisiyle yaşanan tüm zorlanmalara rağmen kadın 
örgütlerinin çoğaldığı, kadınların daha çok sesini duyurmaya başladığı bir yıl 

oldu. 2022 yılında bu bağlamdaki çabaların 
daha da artmasını, somut icraatlara ve 
somut başarı hikayelerine dönmesini 
temenni ederim. Ülkemizde daha çok 
kadının ekonomiye kazandırılması, kadın 
girişimcilerin çoğalması, kadının yönetim 
pozisyonlarında daha çok yer alması için 
KTTO Kadın Girişimciler Komitesi çatısı 
altında bizler gönüllü olarak ciddi anlamda 
çaba ortaya koyuyoruz.  Güçlü 
bir dayanışma içinde, gerçeğe dönüştüreceğimiz hayallerimiz var. Çünkü 
kadın güçlenirse toplum güçlenir, ülke güçlenir.

Daha üretken olacağımız, sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.

 
 Tanem Ertanın 
 Ertanın Trd.Ltd.

 

Tüge Dolmacı
E. Dolmacı & Co.

 
Eda Kervanlı
Bedinn Manufacturing Ltd.

 
Faika Öznaçar 
PRIsland Communication Services Ajans Press
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç beraberindeki heyetle KTTO Başkanı Turgay Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Oda Başkanı’na başkan vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Ali Başman, Yusuf Acemoğlu , Ekin Adademir ve Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe 
Ayşin Işıkgece ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Ankara 
Temsilcisi Burcu Kayan bir araya gelerek . 2022 
yılı KKTC için tarım projelerini ve işbirliği alanlarını 
değerlendirdi.

Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Şube Başkanı Şamil Dedeoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ak Parti Milletvekili 
Çiğdem Erdoğan Atabek ve beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyarette bulundu. Ziyarette heyete Başkan Vekili Ramazan 
Gündoğdu, Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman, TKO Yönetim Kurulu Üyesi İçim Çağıner Kavuklu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven, Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu ve Oda uzmanları eşik etti.
Ziyarette pandemi sürecindeki gelişmeler , değerlendirmeler ve iş birlikleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Ayrıca ziyarette Yatırım Geliştirme 
Ajansı (YAGA) direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu KKTC’deki yatırım fırsatları konusunda sunum gerçekleştirdi.

AIESEC Doğu Akdeniz Üniversitesi 2021-2021 Dönemi İş Geliştirme Koordinatörü Burcu 
Orhan, 2022-2023 dönemi İş Geliştirme Koordinatörü Kutay Uslu ile 2022-2023 dönemi 
Gelen Taraflı Operasyon Koordinatörü Parsa Bahadori KTTO Yönetim Kurulu Başkanı, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında, AIESEC Doğu Akdeniz Üniversitesi ekibinin gündemlerindeki 
projeleri aktarmasıyla kurulabilecek iş birlikleri görüşüldü. Oda Başkanı Deniz’e KTTO 
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ile KTTO İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç 
eşlik etti.
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ÖK-TEM Ticaret LTD. direktörlerinden Yasemin Yiğit firma ile ilgili bilgi verdi. Pandemi dönemini 
değerlendirerek, kadının üretimdeki rolüne değindi

“

 “Kadın aktif olarak her işin altından kendi gücü
 ve ruhu ile kalkabilir”

 ‘Aile şirketi olarak çalışmalarımıza 
devam ediyoruz’
Şirketimiz 2016 yılında iki ortaklı olarak 
kuruldu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce 
ortaklığımızı sona erdirdik. O tarihten 
itibaren aile şirketi olarak çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

‘Doğal olarak bir rekabet var. Bu 
rekabette ya var ya da yok olacaksınız’
 Şirketimiz kurulduğundan bugüne kadar 
gıda sektöründe hizmet vermektedir.  
Tüccaroğlu Kuruyemişleri, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin askeri birliklerine ürün 
tedariki yapmaya başladık. Aldiva 
bisküvilerini ürün yelpazemize 6 ay önce 
ekledik. Şu anda askeri birliklere ve sivil 
piyasada hizmet vermekteyiz. Serbest 
piyasa ekonomisi, sonuç itibarı ile herkes 
piyasada bir şeyler satmak peşinde. 
Doğal olarak bir rekabet var. Bu rekabette 
ya var ya da yok olacaksınız. Dolayısı ile 
bizler çalışmalarımızı sürdürürken var 
olma çabasıyla en iyi hizmeti götürmeye 
çalışıyoruz.

‘Pandemi mali krize yol açtı’
Doğal olarak para akışı sağlanamadığı 
için pazar payı düştü. Ödemede çekler 
ötelendi. Peşin ödemeyle alınan malların 
çeklerin ötelenmesinden dolayı mali 
krize yol açtı. Sektör çok büyük sıkıntılar 
yaşadı bu dönemde. Şuan piyasanın 
hareketlenmesi ile bir nebze olsun sektör 
toparlanmaya başladı.

‘Kendimi avantajlı sayıyorum’
Kadın yapısı gereği zaten son 
derece üretkendir. Aktif olarak 
her işin altından kendi gücü 
ve ruhu ile kalkabilendir. 
Nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların işgücü ve emek 
piyasasında, üretimde ne 
kadar önemli olduğunu 
da unutmamak gerekir. 
Günümüz toplumunda 
kadınlarımız artık her sektörde 
kadının gücü ve dayanışması ile en 
güzel işlere imza atmaktadırlar. Bu 
bakımdan kendimi avantajlı sayıyorum.

Serbest piyasa ekonomisi, 
sonuç itibarı ile herkes piyasada 

bir şeyler satmak peşinde. 
Doğal olarak bir rekabet var. 

Bu rekabette ya var ya da yok 
olacaksınız. Dolayısı ile bizler 

çalışmalarımızı sürdürürken var 
olma çabasıyla en iyi hizmeti 

götürmeye çalışıyoruz.

“

“
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Bültene göre, üçüncü çeyrekte,  bankacılık 
sektörü  aktif toplamı önceki çeyreğe göre  
yüzde 4,41 artarak 59.399,6 milyon TL’ye 
yükseldi.
Üçüncü çeyrekte kamu maliyesi 154, 6 milyon 
TL açık verirken,  ikinci çeyrek rakamlarına 
göre, ihracat 36,3 milyon, ihracat ise 308,8 
milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay 
imzasıyla yayımlanan bültende, ilk olarak 
“KKTC Bankacılık Sektörü Gelişmeleri” 
değerlendirdildi.
2021 yılı üçüncü çeyreğinde bankacılık 
sektörünün aktif toplamının, eylül ayı sonu 
itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 
4,41 artarak 59.399,6 milyon TL’ye yükseldiği 
belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:
“İlgili dönemde sektörün aktif toplamı 
içerisindeki en büyük pay sahibi yüzde 54,13 
ile brüt krediler, ikinci en büyük pay sahibi ise 
yüzde 29,14 ile nakit ve nakit benzeri kalemler 
olmuştur. 2021 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 
sektörün pasif toplamı içerisinde en büyük 
paya sahip kalemi olan mevduat toplamı 
ise 48.804,6 milyon TL olmuştur. Mevduatın 

toplam pasifler içerisindeki payı ise yüzde 
82,16 oranındadır.
Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği 
standart rasyosu (SYSR) 2021 yılının üçüncü 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,74 
puanlık bir artışla yüzde 10 olan yasal 
sınırın üzerinde, yüzde 17,05 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 
Banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, 
kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 
16,07, özel sermayeli bankalarda yüzde 12,82 
ve şube bankalarında ise yüzde 22,97 olarak 
gerçekleşmiştir.
Bankacılık sektöründe mevduatın krediye 
dönüşüm oranı 2021 yılının üçüncü 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 puan 
azalarak yüzde 65,88 seviyesine düşmüştür.
2021 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 1.513,2 
milyon TL olan sektörün tahsili gecikmiş 
alacakları (TGA) ise Eylül ayı sonu itibarıyla 
yüzde 1,73 artarak 1.539,4 milyon TL’ye 
yükselmiştir.”
Raporda, “KKTC Bütçe Gelişmeleri” de 
değerlendirdildi. 2021 mali yılının üçüncü 
çeyreğinde bütçe gelirleri ve bütçe 

giderlerinin sırasıyla 2.261,1 ve 2.415,7 milyon 
TL olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, 
“2021 yılı üçüncü çeyreğinde kamu maliyesi 
154,6 milyon TL açık vermiştir” denildi.
Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip 
vergi gelirleri kaleminin bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 13,6 artış yaşayarak, 
1.583,4 milyon TL olduğu belirtilen raporda, 
bütçe gelirleri içinde ikinci en yüksek paya 
sahip olan vergi dışı gelirler kaleminin ise 
2021 yılı üçüncü çeyreğinde 301 milyon TL 
seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Böylelikle vergi gelirleri ve vergi dışı gelirler 
kalemlerinin toplam bütçe gelirleri içindeki 
paylarının sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 13,3 
olduğu belirtilen raporda, “2021 yılı üçüncü 
çeyreğinde bütçe giderleri içerisinde en 
büyük paya sahip ilk iki kalem ise cari 
transferler ve personel giderleri olup, sırasıyla 
1.055,8 milyon TL ve 835,3 milyon TL olarak 
gerçekleşmişlerdir. 
İlgili kalemlerin toplam bütçe giderleri 
içindeki payı ise cari transferler için yüzde 
43,7 ve personel giderleri için ise yüzde 34,6 
olmuştur” denildi.

Fed’in faiz kararı ve 
yönlendirmelerinin ardından 
küresel piyasalarda dikkatler 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) 
ve İngiltere Merkez Bankası 
(BoE) başta olmak üzere 
merkez bankalarının kararlarına 
çevrildi.

Fed belirsizliğinin ortadan 
kalkması ile ABD’de hızlanan 
ralliye sabah saatlerinde Asya 
hisse senetleri de katıldı.
Japon Nikkei 225 yükselişlere 
öncülük ederken Güney Kore 
Kospi de sınırlı artış kaydetti.
Hong Kong Hang Seng endeksi 

ise ABD-Çin ilişkilerindeki 
gerginliğin Çin teknoloji 
hisselerine yansımasıyla düşüş 
yaşadı.
Amerikan vadelileri pozitif 
trendin süreceğine işaret 
ediyor. S&P 500 vadelileri 
yüzde 0,2 yukarıda.
Bloomberg Dolar Endeksi 
ve ABD Hazine tahvilleri Fed 
sonrası yatay. Bloomberg Dolar 
Endeksi 1.186 puanda. ABD 
10 yıllık getirisi ise yüzde 1,46 
seviyesinde. Petrol yükseliyor, 
WTI ham petrol aktif kontratı 
varil fiyatı yüzde 1,2 yükselişle 
71,7 dolarda.

Merkez Bankası 2021 yılının 
üçüncü çeyrek bültenini yayımladı

Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

KKTC Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve dünya ekonomisinin görünümüne, KKTC 
ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer 
verilen “2021 yılının üçüncü çeyreğine” ilişkin bülten yayımlandı.
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