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Planlama Hizmetleri ve 
Dış Ticaret konularında 
yapılacak durum 
analizinin ardından 
belirlenecek alanlar 
üzerine eğitimler 
verilecek. 
 
KOBİ’lere danışmanlık 
hizmeti verecek firmalar 
Restart Danışmanlık ve 
Lipa Consultancy olarak 
belirlendi.    
Tanışma toplantısı 
öncesinde danışmanlık 
ve eğitim hizmeti 
verilecek şirketler, Restart 
Danışmanlık ve Lipa 
Consultancy ile KTTO 
yetkilileri arasında hizmet 
sözleşmeleri imzalandı. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
bünyesinde, Türkiye 
Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçiliği finansmanı 
ve T.C. Çukurova 
Kalkınma Ajansı desteği 
ile kurulan KOBİ 
Geliştirme Birimi 
kapsamında ücretsiz 
danışmanlık ve eğitim 
hizmeti almaya hak 
kazanan 10 KOBİ, 1 
Haziran günü 
gerçekleştirilen tanışma 
toplantısında danışman 
şirketlerin yetkilileri ile 
bir araya getirildi. KTTO 
binasında düzenlenen 
toplantıda KOBİ’ler, 

uzmanlar tarafından sürece 
dair bilgilendirildi.         
KTTO KOBİ Geliştirme 
Birimi projesi çerçevesinde 
farklı sektörlerden pilot 
olarak seçilen Alnar Narcılık 
Ltd, Avunduk Süt Ürünleri 
Sanayi Ltd, Con Trading, 
Ergun Oza Kahve, Dağlı 
Trading, Demirbağ Ltd, 
Hediyemsu Ltd, Kemal 
Paralik Metal İşleri Ltd, 
Sunev Export-Import Ltd, 
ve Tel-İş Ltd firmaları için 
öncelikle uzmanlar 
tarafından mevcut durum 
analizi yapılacak. Kurumsal 
Yönetim, Mali Finans 
Hizmetleri, Satış Pazarlama 
Hizmetleri, İnsan Kaynakları 
Hizmetleri, Üretim 
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KOBİ Geliştirme Birimi   2. sayı          İstatistikler ve Mevzuatlar  

2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2015 HAZİRAN AYI SONUÇLARI 
 
Devlet Planlama Örgütü’nün, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla beş ilçede, 
önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay 
yayınladığı 2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %
0.44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3.18 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4.76 
değişim gerçekleşmiştir. Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış 
%3.10 Giyim ve Ayakkabı grubunda gerçekleşmiştir. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım 
Hizmetlerinde %1.80, Ulaştırmada %1.35, Eğitimde %1.03, Eğlence ve Kültürde %1.00, 
Lokanta ve Otellerde %0.81, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlarda %0.33, Alkollü 
İçecekler ve Tütünde %0.22, Çeşitli Mal ve Hizmetlerde %0.21, Haberleşmede %0.02 artış, 
Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde %1.49 düşüş gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, endekste 
kapsanan 280 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 44 maddenin ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %71.33 Limon(Taze Sebze) 
%60.41 Çarliston Biber(Taze Sebze) ve %54.42 Salatalık (Taze Sebze) olmuştur. En yüksek 
fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %58.04 Kavun, %54.03 Börülce (Taze Sebze) ve % 43.26 
Karpuz olmuştur.      HAZİRAN                HAZİRAN      

     2014                           2015  
Bir önceki aya göre değişim oranı                                              (%) 0.31                           0.44     
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı                       (%) 4.89                           3.18  
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı                          (%) 11.92                         4.76 
 
 
Daha fazla bilgi ve istatistiksel bilgiler için: 
http://www.devplan.org/T%C3%BCfe/Endeks/Tur/2015/Tufe-2015-6.pdf 
 
 
MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 1 

 
2011 yılında %3.9 olarak gerçekleşen GSYİH büyümesi, 2012 yılıyla birlikte ivme kaybederek 
%1.8, 2013 yılında ise %1.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevcut veriler, 2014 yılından 
itibaren ekonominin yeniden toparlanma sürecine girerek 2011 yılı seviyelerinde 
seyredeceğini göstermektedir. Nisan 2015 makroekonomik tahmin çalışmalarına göre KKTC 
ekonomisinin 2014 yılında reel olarak %4.3, 2015 yılında %4.4, 2016 yılında %3.6 ve 2017 
yılında ise %3.8 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu tahmin dönemi içerisinde 
GSYİH ve ekonomik trend arasındaki farkın azalarak büyümenin ekonomik trend seviyesine 
yaklaşması beklenmektedir. Döviz kurları ve dünya petrol fiyatlarında oluşan 
dalgalanmalar, KKTC’deki enflasyon üzerinde önemli rol oynamaktadır. 2013 yılında 
enflasyon bir önceki yılın aralık ayına göre %10.2, 2014 yılında ise %6.5 olarak 
gerçekleşmiştir. Yapılan tahmin çalışmaları sonucunda enflasyonun 2015 yılında bir önceki 
yılın aralık ayına göre %3.3, 2016 yılında %4.6 ve 2017 yılında ise %4.5 olarak gerçekleşmesi 
öngörülmektedir. 
 
Daha fazla bilgi için: 
http://www.ktto.net/wp-content/uploads/2014/12/Tahmin_Rapor_booklet_2015_I1.pdf 

http://www.devplan.org/T%C3%BCfe/Endeks/Tur/2015/Tufe-2015-6.pdf
http://www.ktto.net/wp-content/uploads/2014/12/Tahmin_Rapor_booklet_2015_I1.pdf
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İç Haberler  KOBİ Geliştirme Birimi   2. sayı      

İç Haberler 
 

Ülkesel Fiziki Plan onaylandı 
 
İçişleri Bakanlığı,  Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında onaylanan Ülkesel Fiziki Plan’la 
daha sürdürülebilir bir gelişme için yeni bir dönemin ilk adımının tamamlandığını vurguladı. 
Ülkesel Fizik Plan’la ilgili yaşanan sürecin anlatıldığı yazılı açıklamada, ülkenin tümünün planlı bir 
gelişme ortamına taşınabilmesinin önemine değinildi. 
Açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Ülkesel Fiziki Plan aslında bir sonuç değildir. İnsanımızın refahı, yaşam kalitesinin 
yükseltilebilmesi, çevresel kaynaklarımızın, doğal ve zengin tarihi ve kültürel mirasımızın 
korunarak kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke toprağının akıllıca kullanılmasına yönelik 
planlamaların başlangıcıdır. 
Ülkemiz için ilk kez hazırlanmış olan Ülkesel Fiziki Plan, ülkenin genel kalkınma politikalarının 
geliştirilmesinde, mekânsal ve sektörel planların hazırlanmasında zemin olacak, teknik ve sosyal 
altyapılara yönelik gerekli yatırımlar için bütçe oluşturma ve dış kaynak yaratmak için bir dayanak 
oluşturacaktır.” 
 

Ülkesel Fiziki Plan Ne Getiriyor?  
 
Ülkesel Fiziki Plan’ın değişen koşullara, gelişen bilgi ve verilere göre gözden geçirilmeye açık, 
dinamik ve stratejik nitelikte bir plan olduğu ifade edilen açıklamada, “Ülkesel düzeyde imar planı 
değildir ve izinlendirmelerde dayanak oluşturmayacaktır” ifadelerine yer verildi. 
Plan’ın dört temel alanda düzenleme getirdiği ifade  edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Ekonomik Gelişme: Bölgeler arası dengesizliği gidermek için bölgelerin mukayeseli 
üstünlüklerine uygun ekonomik gelişmenin ve yatırımların  yönlendirileceği, teşvik edileceği yeni 
büyüme/cazibe merkezleri ve yeni roller belirlenmiş yerleşimler ile ilgili stratejiler ve politikalar; 
Ekonomik Gelişmeyi, Yaşam Kalitesini Destekleyici Altyapı ve Hizmetlerin Gelişmesi:  Ekonomik 
gelişmeye ve nüfus artışına bağlı olarak gelecekte hangi bölgede  ne kadar  konut, okul, sağlık 
hizmetleri, ulaşım, elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme altyapısı ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik strateji ve politikaları; 
 
Korunması ve İhtiyatlı Davranılması Gereken Alanlar: Ekonomik büyüme teşvik edilerek 
desteklenirken, korunması veya ihtiyatlı kullanılması gereken hassas doğal-ekolojik alanlar ile 
tarihi kültürel miras alanlarına yönelik strateji ve politikalar; 
Potansiyel Tehlike ve Risk Alanları: Ekonomik gelişmeyi ve yaşam kalitesini tehdit edebilecek, 
ekonomik ve beşeri kayıplara yol açabilecek, deprem, taşkın, çökme, erozyon, iklim değişikliği gibi 
potansiyel tehlike ve riskler ile bu risklerin azaltılmasına yönelik strateji ve politikalar.” 

 

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) mayıs ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 1.62 olarak açıkladı. 

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, en fazla artış yüzde 5.74 ile 

giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.2015 yılının ilk beş ayındaki enflasyon da yüzde 2.73’e 

yükseldi. 
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                                  İç Haberler ve Hibeler 

 

KOBİ Geliştirme Birimi   2. sayı      

 

En Çok Artış Bullez, Kolokas ve Ispanakta 

Mayıs ayında bir önceki aya göre 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 63 maddenin 

ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En çok artış bullez, kolokas ve ıspanakta olurken, en 

çok düşüş ise çarliston biber, dolmalık biber ve salatalıkta gerçekleşti. 

Ana mal gruplarında bir önceki aya göre artan değişim oranı ise şu şekilde gerçekleşti: 

“Giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5.74, ulaştırma ana grubunda yüzde 5.45, eğitim ana 

grubunda yüzde 2.74, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda yüzde 2.01, konut 

su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yüzde 0.99, lokanta ve oteller grubunda yüzde 0.70, 

eğlence ve kültür grubunda yüzde 0.47, sağlık ana grubunda yüzde 0.18, alkollü içecek ve tütün 

grubunda yüzde 0.10, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 0.09, haberleşme grubunda 

yüzde 0.02.” 

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise yüzde 1.56 azalış saptandı. 

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu mayıs ayı içerisinde gerçekleşen dövizdeki artışların, tüketici 

fiyatları endeksine yansıdığını ifade etti. 

 
 

 
 
Hibeler 
 
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Enerji 
Bakanlığı'nın “2015 Mali Yılı Kısmi Hibe Programları” ilan edildi. 
 
2010 yılında TC ile KKTC arasında imzalanan protokol çerçevesinde Çukurova Kalkınma 
Ajansı'nın teknik destek ve gözetiminde, KOBİGEM'in koordinasyonunda ilan edilen Mali Destek 
Kısmi Hibe Programları kapsamında 2012 ve 2014 yılları arasında 206 projeye yaklaşık 32 milyon 
TL kaynak tahsis edildi. 2015 Kısmi Hibe Programları için 13 milyon TL kaynak ayrıldı. “Tarım ve 
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”, “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı” ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında kar amacı güden 
kuruluşlarda yüzde 50, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda ise yüzde 75 oranına kadar hibe 
desteği sağlanacak. Başvurular ise 7-8-9 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacak. 
 
 
Daha fazla bilgi ve istatistiksel bilgiler için: 
http://kobigem.gov.ct.tr/HibeProgramlar%C4%B1.aspx 
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KOBİ Geliştirme Birimi Projesi hayata geçti 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve 
T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan KOBİ Geliştirme Birimi kapsamında ücretsiz 
danışmanlık ve eğitim hizmeti almaya hak kazanan 10 KOBİ, dün gerçekleştirilen tanışma 
toplantısında danışman şirketlerin yetkilileri ile bir araya getirildi. KTTO binasında düzenlenen 
toplantıda KOBİ’ler, uzmanlar tarafından sürece dair bilgilendirildi.  
 
KTTO KOBİ Geliştirme Birimi projesi çerçevesinde farklı sektörlerden pilot olarak seçilen Alnar 
Narcılık Ltd, Avunduk Süt Ürünleri Sanayi Ltd, Con Trading, Ergun Oza Kahve, Dağlı Trading, 
Demirbağ Ltd, Hediyemsu Ltd, Kemal Paralik Metal İşleri Ltd, Sunev Export-Import Ltd, ve Tel-İş 
Ltd firmaları için öncelikle uzmanlar tarafından mevcut durum analizi yapılacak. Kurumsal 
Yönetim, Mali Finans Hizmetleri, Satış Pazarlama Hizmetleri, İnsan Kaynakları Hizmetleri, Üretim 
Planlama Hizmetleri ve Dış Ticaret konularında yapılacak durum analizinin ardından belirlenecek 
alanlar üzerine eğitimler verilecek. 
 

KOBİ’lere danışmanlık hizmeti verecek firmalar Restart Danışmanlık ve  
Lipa Consultancy olarak belirlendi. 
 
Tanışma toplantısı öncesinde danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek şirketler, Restart 
Danışmanlık ve Lipa Consultancy ile KTTO yetkilileri arasında hizmet sözleşmeleri imzalandı. İmza 
töreni sırasında bir konuşma yapan KTTO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Genç, “Bugünü aslında 
bir dönüm noktası olarak nitelendirebiliriz. Ekonomimiz için KOBİ’lerin gelişmesi bir 
zorunluluktur. Bugün, KOBİ’lere, bu projede kapsamındaki süreçte atılacak adımlar hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Sözkonusu projemiz ile KOBİ’lerde ciddi pozitif değişimlerin olacağı 
inancındayız. Öncelikle yapılacak durum analizinin ardından her KOBİ’nin ihtiyacı olan eğitimler 
verilecek ve uygulamalara yansıyacak değişimler olacak. Bizim en büyük heyecanımız budur. 
Projemiz sonlandığında, Kıbrıs ekonomisine katkı sağlayacak bu değişimler ile zorlu da olsa bir 
hareket başlamış olacaktır” dedi. 
 
Proje bağlamında belirlenen kriterlere göre seçilen 10 KOBİ’nin yetkililerinin hazır bulunduğu 
tanışma toplantısında firmalar, danışman şirketlerin yetkililerine kısaca kendilerini tanıtarak 
projeye dair memnuniyetlerini ve heyecanlarını dile getirdi.  
 

Ekonomiye katkı sağlanacak 
 
KTTO bünyesinde kurulan KOBİ Geliştirme Birimi sayesinde, KKTC’de faaliyet gösteren 
işletmelere verilecek danışmanlık hizmetlerinin tamamlanmasının ardından, hizmet alan 
KOBİ’lerin mal ve hizmet kalitesinin artması sureti ile verimliliklerinde ve pazar paylarında artış 
sağlanması, ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına katkıda bulunulması 
hedefleniyor. Sözkonusu projenin diğer bir yansımasının ise özel sektörde istihdamın artırılması, 
sürdürülebilirliğin sağlanması ve KKTC ekonomisine katkı yapılması olduğu belirtildi. 
 

                                          Basın Bülteni KOBİ Geliştirme Birimi   2. sayı      


