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Zam:
Yeni zamlar 
enflasyonu 
fena uçuracak

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

4’de

“
“

’’FİBER YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILMALI’’

18’de

Ülkenin can 
damarlarından biri 
olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
son zamanlarda kaçak 
işgücünü önleme 
adına yurt dışından 
ön izin ile işçi getiren 
şahıs ve işyerlerini 
sıkı denetime aldı. Bu 
konuda sayısız ihbar 
aldıklarını ve ihbarları 
değerlendirdiklerini 
dile getiren Bakanlık 
Müsteşarı Erman 
Yaylalı, konunun 
takipçisi olduklarının 
altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs turizminde
büyük hayal kırıklığı

•Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
“2021 2. Çeyrek Ekonomi Bülteni”ni 
kamuoyu ile paylaştı

•Adapass ülke genelinde 
uygulanıyor, 18 yaş ve üzeri için 
zorunlu

Murat Küçüközdemir 
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 58. 
Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

8’de

6’da

3’de10’da

2-3’de

20’de
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“

“‘’Sosyal Sigorta pirim destekleri devam edecek’’
Pirim desteğinin kaynağı istihdam destek fonu olduğunu dile getiren Yaylalı, pandemi 
dolayısı ile 6 ay boyunca devam eden prim desteğinin alınan yeni bir kararla  yıl sonuna 
kadar devam edeceğini söyledi. Bakanlık Müsteşarı Yaylalı, bu desteğin işverene büyük 
katkı sağladığını söyledi.

‘‘Bakanlık olarak titizlikle çalışıyoruz’’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı ve  Çalışma Dairesi Müdürü Berhan 
Ongan  Ekonomi’ye konuştu.

Ülkenin can damarlarından 
biri olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, son 
zamanlarda kaçak işgücünü 
önleme adına yurt dışından 
ön izin ile işçi getiren şahıs 
ve işyerlerini sıkı denetime 
aldı. Bu konuda sayısız 
ihbar aldıklarını ve ihbarları 
değerlendirdiklerini dile 
getiren Bakanlık Müsteşarı 
Erman Yaylalı, konunun 
takipçisi olduklarının altını 
çizdi.

Yaylalı, 22/92 KKTC İŞ 
YASASI’na göre işçi 
getirme konusunda tek 
yetkili makamın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
olduğunu fakat teknolojinin 
gelişmesi ile farklı kişilerin 
de ortaya çıktığını söyledi. 
Yaylalı, bakanlığın izni ile bu 
kişilerin 3. ülke vatandaşlarını 
ülkemize getirdiğini belirtti. 
Çalışmak amacıyla KKTC’ye 
gelmek isteyen yabancı 
uyruklular için, işverenleri 
KKTC’ye gelmeden önce 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na çalışma izni 
başvurusunda bulunması ve 
çalışan adına ön izin alması 
gerektiğini dile getiren 
Yaylalı, Bakanlığın bilgisi 
dışında, KKTC’ye Bakanlık 
tarafından düzenlenen ön izin 
tarihinden önce giriş yapmış 
ve çıkış yapan kişilerin işveren 
tarafından alınmış ön izinin 
herhangi bir hüküm ifade 
etmediğini belirtti. 
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Bu durumun tespiti halinde, Çalışma İzni 
Başvurusunun işleme alınmadığına değinen 
Yaylalı, kota sisteminden de bahsederek, işçi 
başvurusu yapan işverenin toplam çalışanının 
yarısı kadar izin alabileceğinin vurgusunu 
yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
başvurarak ilgili şubeden ihtiyaç duyulan 
kişilerin talep ettikleri özelliklerde işçi 
başvurusu yaparak münhal açıldığına 
değinen Yaylalı, işverenler aradığı işçileri 
bulamadığı zaman aracılar devreye girerek 
bu insanların adamıza gelmesine yardımcı 
olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yaylalı, 
3. Dünya ülkelerinden ülkemize çalışmak için 
gelen yabancı uyruklu vatandaşların artık 
bakanlık nezdinde ülkeye girebilmeleri için 
yönde e-devlet modelini hayata geçirmek 
için çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

Ülkemizde haksız gelir elde edilmesinin de 
engelleneceğini ifade eden Yaylalı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yabancı 
uyruklu işçilerin ülkemize getirilmesinde tek 
yetkili merci kendilerinin olduklarını hatırlattı.

İhbar hattı devrede
İhbar hattının devrede olduğuna değinen 
Yaylalı, İhbarların değerlendirilmesinin 
ardından yasal işlemlerin başlatıldığını ve 
bu konuda tüm ihbarların tittizlikle üzerinde 
durulduğunu söyledi.

‘’Aracıları değil işverenleri muhatap 
alıyoruz’’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Bakanlık Müdürü Berhan Ongan da soruları 
yanıtlayarak, çalışma izinlerinin titizlikle 
incelendiğini ve eski sistemin devam 
etmediğini belirtti. 
Başvuru yapan aracıların yerine artık 
işverenlerin muhatap alındığına değinen 
Ongan, işverenlerin herhangi bir risk 
karşısında zor duruma düşmemeleri için 
bakanlık ve işveren arasında yapılan 
görüşmeler sonucunda izinlerin uygun 
görülmesi halinde verildiğine dikkat çekti.
İşbulma portalının hayata geçmesinin 
amacına değinen Ongan, aracıların önüne 
geçmek adına bunu hayata geçirdiklerini 
belirtti. Aracıların devreden çıkması için 
bu çalışmanın hayat bulduğuna değinen 
Ongan, ‘’vekalet alarak başvuru yapan 
aracıların başvurularını değerlendirip, 
işverenleri bakanlığımıza çağırıyoruz ve 
bu gelecek olan işçiler için işverenden izin 
alıyoruz’’ dedi. 
Şu an uygulamada olan yüzde 50 kotaya 
göre hareket edildiğine dikkat çeken 
Ongan, 3. Ülkeden ülkemize çalışmak 
adına gelen kişilerin yurt dışına kaçması 
veya farklı bir şekilde çalışma izninin 
yapılmaması halinde işverenin cezaya 
girdiğini ve bu durum halinde yurt 
dışından işçi getirmesine izin verilmediğini 
vurguladı.

Şu an hiçbir memurun ön izin verme yetkisi 
olmadığının altını çizen Ongan, iki yıldan 
beridir bu uygulamanın devrede olduğunu 
söyleyerek, bakanlığa yapılan başvuruların 
iyice araştırılıp incelenerek işleme alındığını 
belirtti.

Adapass ülke genelinde uygulanıyor, 
18 yaş ve üzeri için zorunlu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, 
bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve 
aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla pilot olarak Lefkoşa 
sınırları içerisinde başlamış olan Adapass uygulaması, bugünden 
itibaren tüm ilçelerde kullanılıyor. Adapass sorgulaması, 18 yaş ve 
üzeri için zorunlu.
Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan 
sistem Adapass’a, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin  belirlemiş 
olduğu işletmelerin adapass.gov.ct.tr/company/register 

sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan, belirtilmeyen 
sektörler de isteğe bağlı olarak kayıt yaptırabilecek.
Kayıt yaptırması gereken sektörler, bar ve club, meyhane, cafe, 
restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, 
kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik 
yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-
sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, 
gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı 
çocuk oyun alanları ve ibadethaneler olarak açıklandı.

ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR 
KRİTERLERİ
Karara göre, aşılı kişilerin testsiz ve aşısız kişilerin 72 saatlik PCR/
Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler 
şöyle:
Restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber/kuaför, güzellik 
salonu, ibadethaneler, internet cafe, bet ofisi, kahvehane/
kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket/avm, perakende satış 
mağazaları, bankalar, konser/tiyatro/sergi , genel kurul toplantıları, 
kongreler, sinema.
Aşılı kişilerin 7 günlük, aşısız kişilerin ise 72 saatlik PCR/Antijen testi 
ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler ise şöyle:
Kapalı takım spor salonları, kapalı fitness salonları, otel/casino, 
bar/club, kapalı/açık alan takım sporları, gençlik kampları, düğün 
(yemekli-kokteylli), toplu dans/tören/müzik, gece klübü, boks/
güreş antrenman.
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Salgınla mücadelede 83 Milyarlık Destek
Pandemiden olumsuz etkilenen milyonlarca 
esnafa 83 milyar Türk Lira’sı destek sağlandı. 
Hibe, gelir kaybı ve kira desteği kapsamında, 
2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 
milyon Türk Lira’sı destek sağlandı. 
Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon Türk 
Lira’sı ciro kaybı desteği, 1 milyon 163 bin 
esnafa faiz indirimli kredi imkanı sunulurken, 
aynı kapsamda iş yerleri kira olan ticaret 
erbabına da büyükşehirlerde 750 Türk  Lira’sı, 
diğer şehirlerde 500 Türk Lira’sı olmak üzere 
kira desteği sağlandı. Gelir kaybı desteği 
kapsamında 4 milyar 285 milyon Türk Lira’sı, 
kira desteği kapsamında ise 359 milyon 212 
bin Türk Lira’sı ödeme yapıldı.

Pekin’in 87 Milyar Dolarlık Yaptırımı
Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik 
yaptırımlarının ardından Çin’li teknoloji 
milyarderlerinin serveti toplamda 87 milyar 
azaldı. Çin’in teknoloji endüstrisine dönük 
düzenleme hamleleri nedeniyle Temmuz 
ayından bu yana sektörün en zengin 24 iş 
insanının servetlerinin net değeri 87 milyar 
Dolar azaldı. 
Financial Times’a göre Teknoloji, biyoteknoloji 
vb gibi alanlarda faaliyet gösteren 24 şirketin 
net değeri Haziran sonundan bu yana yüzde 
16 düştü.

ABD’den Çin’li Şirketlere Yatırım Yasağı
ABD Başkanı Joe Biden, onlarca Çin’li şirkete 
yatırım yapılmasını yasaklayan bir kararname 
imzaladı. Söz konusu şirketlerin Amerikan 
kişi ve kuruluşlarının savunma ya da izleme 

teknolojisi sektörleriyle bağı olduğu belirtildi. 
Beyaz Saray’ın yayınladığı bilgi notuna göre, 
listedeki şirketlere yönelik yeni yasaklar 2 
Ağustos’ta yürürlüğe girdi. 
ABD Savunma Bakanlığı’nın bir önceki 
listesine dahil edilen büyük çaplı Çin’li 
şirketler yeni listede de yer aldı. Bunlar 
arasında Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC), 
Çin Mobil İletişim Grubu, Çin Ulusal Offshore 
Petrol Şirketi (CNOOC), Hangzhou Nikvision 
Dijital Teknoloji Limited Şirketi, Huawei ve 
Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) 
gibi dev şirketler bulunuyor.

Almanya’nın 750 Milyar Avro Tutarında 
Destek Paketi
Almanya açıkladığı destek paketini 
750 milyar Avro olarak duyurmuştu. 
Paket, KOBİ’lere üçer aylık 
15.000 Avro tutarında 
doğrudan destek, 10.5 milyar 
Avro işsizlik destekleri ve 
borçlarını ödeyememe riski 
altında bulunan şirketler için 
400 milyar Avro 
d e ğ e r i n d e 
kredi içeriyor. 
E k o n o m i 
paketlerini 

uygulamaya koyan Almanya, açıklanan paket 
neticesinde büyüme oranı tahminlerini de 
duyurdu. Almanya’nın 2021 yılı büyüme 
tahmini yüzde 3.6, 2022 yılı beklentisi ise 
yüzde 4,1 olarak açıklandı. 

AB’den Kuzey Kıbrıs İşletmelerine Hibe
AB Finansmanı İnovatif Girişimcilik tarafından 
yönetilen ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan meslek 
odaları işbirliği ile yürütülen hibe programı 
gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 
kriterleri uygun bulunan yüz işletmeye 60.000 
Avro’ya varan finansal destek sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye 
hizmet sunan sektörlerde faaliyet gösteren 
firmalar hibeden faydalanabilecektir.

 Teşvikler vs Yaptırımlar 
Gözde Erkanat - KTTO Ekonomi Uzmanı‘‘

‘‘

Apple dört yeni modelden oluşan iPhone 13 serisini tanıttı
Apple’ın merakla beklenen eylül ayı etkinliğinde 
yeni iPhone serisi sahne çıktı. ABD’li şirket, 
California’daki merkezi Apple Park’tan canlı 
olarak yayınlanan online etkinliğinde iPhone 13 
modellerini tanıttı.
Türkiye saati ile 20:00’da başlayan ve Apple 
CEO’su Tim Cook’un açılışını yaptığı tanıtımda 
iPhone 13’ün yanısıra yeni iPad, yeni iPad mini, 
Apple Watch 7 de ilk kez tüketicilerin karşısına 
çıkarıldı. Beklendiği üzere Apple’ın yeni iPhone 
serisi iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 
iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşuyor.
Bu modellerden iPhone 13 mini ve iPhone 13 
mini 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamerayla 
gelirken, tasarım olarak bir önceki modele göre en 
büyük farklılık kamera yerleşimde olduğu dikkat 
çekiyor.
iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde arka 
kameralar alt alta yerleştirilirken, iPhone 13 mini 
ve iPhone 13’teki arka kameralar çapraz olarak 

yerleştirilmiş. Yien çentik da yeni iPhone’da bir 
önceki modele göre daha küçük. A15 Bionic çip ile 
gelen iPhone 13, 5G desteğine da sahip.
Yeni telefonların bataryalarında da iyileştirme 
yapılırken; iPhone 13 mini, iPhone 12 mini’ye göre 
1.5 saat; iPhone 13, iPhone 12’ye göre ise 2.5 saat 
daha fazla pil ömrü sunuyor.
iPhone 13 mini’de 699 dolar olarak açıklanan 
başlangıç fiyatı iPhone 13’te ise 799 dolar oldu. 
Bu iki modelde de 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lik 
depolama alternatifleri bulunuyor.
iPhone 13 serisinin yeni üst düzey üyeleri ise 
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max oldu.4 farklı 
renk seçeneği ile gelen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 
Pro Max modelleri, A15 Bionic işlemci barındırıyor.
Super Retina XDR ve 1000 nits parlaklığında 
ekrana barındıran iPhone 13 modelleri, 120Hz 
ekran yenileme hızına sahip. 3x optic zoom özelliği 
bulunan iPohne Pro 13 modeli 6.1 inç, iPhone 13 
Pro Max modeli ise 6.7 inç büyüklüğünde.
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‘‘Fiber yatırımların önü 
açılmalı’’
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel 
Müdürü Murat Küçüközdemir, 22. 
kuruluş yıl dönümünü kutlayan 
Kuzey Kıbrıs Turkcell’in son 
çalışması olan gonuldenbagliyiz.
biz projesinden bahsederek, bu 
projenin çok heyecan verdiğini 
belirtti.
Pandemi sayesinde dijital 
ortamın çok fazla kullanılmaya 
başladığını belirten Küçüközdemir, 
teknolojinin gün geçtikçe önem 
kazandığına vurgu yaptı. 
Küçüközdemir fiber yatırımların 
önünün açılması gerektiğini 
savunarak, gelişmemiş ülkelerde 
3G kullanıldığını ve ülkemizin 
de bu ülkeler arasında yer 
aldığını belirtti. 3G’nin artık 
tarihe karışması gerektiğini dile 
getiren Küçüközdemir, dünyada 
4,5G ve 5G kullanıldığını ve 
bu sayede internet sorununun 
yaşanmadığına parmak bastı.

Küçüközdemir konuşmasına 
şöyle devam etti;
“Pandemi sayesinde dijital ortam 
daha fazla kullanılmaya başlandı. 
Bu da bize teknolojinin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez 
daha gösterdi. Bakanlar Kurulu 
pandeminin ortaya çıkması ile 
birlikte sokağa çıkma yasağı 
kararı aldığı gün bizler de bir 
tatbikattaydık. Arkadaşlarımız 
notebookları ile evden çalışmaya 
başlamıştı ve bizim tatbikatımız da 
böylelikle gerçeğe dönüştü. Ne 
yapabiliriz diye düşündük ve bir 
kaç gün içerisinde tüm ofisimizi 
ve çağrı merkezimizi evlerden 
çalışacak modele getirdik.

“Teknolojiyi sosyal sorumlulukla 
birleştiriyoruz”
Sosyal sorumluluk projelerimizde 
de teknolojiyi nasıl kullanabiliriz 
diye düşünürken dijital bir 
platform oluşturma fikri doğdu. 
Pandemi koşulları sivil toplum 
örgütlerine de sıkıntılar yarattı. 
Evlere kapandığımız dönemde 
pek çok sivil toplum örgütü aktif 
olarak çalışmakta, bağış veya 
aidat toplamakta sıkıntı yaşadı. 
Projelerin hayata geçmesi ve aktif 
sürdürülebilmesi için bağışların ve 
gönüllülüğün  önemini  biliyoruz. 
İşte tam bu noktada sosyal 
sorumluluk alanında teknolojiyi 
şeffaf olarak nasıl kullanabiliriz 
diye düşünmeye başladık. 
gonuldenbagliyiz.biz platformu bu 
sürecin sonucu olarak geliştirilen 
fikirler ile hayata geçti. Platform 
bağış toplayabilme yetkisine 
sahip derneklerin, vakıfların 
yani sivil toplum örgütlerinin 
bir arada olabileceği maddi 
kaynak toplayabileceği bir alan 
platform olarak ilk etapta 8 
proje ile başladı. Bu proje Kuzey 
Kıbrıs Turkcell’in projesinden 
öte KKTC’nin bir projesi olarak 
halkın sahip çıkması gereken bir 
platformdur. 
Adamızda yer alan sivil toplum 
örgütleriyle dernek ve vakıflara 
yani bağış toplayabilme yetkisine 
sahip hayır kurumlarına, sosyal 
sorumluluk amacıyla proje açarak 
bağış toplayabilecekleri, halkımız 
için de bağış yapabilmeleri 
yanında fiziksel anlamda da 
projelere gönüllü olabilecekleri 
bir platform oluşturduk diyebiliriz. 

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir Ekonomi’ye konuşarak, 22. yılını 
kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinden bahsetti.

Kıbrıs, Turkcell’in 
yenilikleri denediği bir 
ülke oldu. Bu anlamda 
KKTC hem varlığımız 

açısından hem de 
yeniliklerin denendiği 
bir ülke olarak bizim 

için çok önemli. 

“ “

Kuzey Kıbrıs Turkcell, adamızda yer alan sivil toplum 
örgütleriyle dernek ve vakıflara yani bağış toplayabilme 
yetkisine sahip hayır kurumlarına, sosyal sorumluluk 
amacıyla proje açarak bağış toplayabilecekleri, halkımız 
için de bağış yapabilmeleri yanında fiziksel anlamda da 
projelere gönüllü olabilecekleri bir platformu hayata 
geçirdi. Böylelikle bir ilke imza atmış olduk. 
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Böylelikle bir ilke imza atmış olduk. 
Vakıf ve derneklerin standart bir 
aidat toplama ya da destek bazlı 
bağış toplaması yerine proje bazlı, 
hedefi belli olan bir projeye kaynak 
toplamaları adına girişim başlattık. 
Bu bir dijital sosyal sorumluluk 
platformudur. Kişilerin platform 
üzerinden yaptıkları bağışları direk 
dernek veya vakfın kendi hesabına 
yapmaktadır.

“Adamızda 22 yıldır durmadan 
üretiyoruz”

Sosyal sorumluluk alanında aktif 
olarak çalışıyoruz. Teknolojiyi 
entegre ettiğimiz ve elektronik 
ortamdan bağış yapılabilecek 
bir de e-fidan projemiz var. 
efidankibris.com üzerinden bağış 
yapılabilen bu platformda da Orman 
Dairesi’ne bağış yapmış ve fidan 
dikilmesi ve yanan ormanlarımızın 
yeşillendirilmesi için katkı sağlamış 
oluyoruz. İlk hedefimiz olan 50 bin 
fidanı halkımızla tamamladık ve bu 
yıl 100 bin hedefini koyduk. İkinci 
bir anlaşmaya daha imza attık. 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan Genel 
Kurulu’u, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü (bugün) saat 10:00’da Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.
Kovid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen Genel Kurul 
toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın 
oluşturulması ile devam etti. 
Divan Başkanlığına Atay Cafer Ürel, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar 
Başman Süren ve Divan sekreterliklerine de Nilay Onbaşı Üresin ve 
Sonay Özmen getirildi.Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel 
Kurul’a hitabıyla devam etti.
Turgay Deniz, geçen bir yıllık sürede salgının şekil 
değiştirdiğini, aşılama başlamış olsa da salgının sona 
ermediğini belirtti. 
Deniz konuşmasına şöyle devam etti:
‘Mart-2020’den beri yaşamakta olduğumuz 
koşullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
yapısal sorunlarını yeniden ve acımasız bir 
şekilde gözler önüne sermiştir. KKTC’de 
egemen olan kamu ağırlıklı yapı, salgının 
etkisi ile çok zor günler geçiren özel sektör 
çalışanlarını ve işletmeleri korumakta çok 
ama çok yetersiz kalmıştır. Siyasi hayata 
egemen olan popülizm, bu zor koşullarda 
bile terk edilmemiş, siyasilerin gündeminde 
sadece ve sadece “kamu görevlililerinin 
maaş ve özlük haklarını ödeme” olmuştur. Bu 
süreçte yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 
kurultay ve hükümet değişimleri de bu süreci 
salgın yokmuş gibi körüklemiş, KKTC’nin özel 
sektörden kaynak çekerek kamu sektörünü 
yaşatmak üzerine kurulu bir yapı olduğunu hepimizin 
gözlerine sokarcasına bir kez daha göstermiştir.’
Deniz, salgının başlamasından bu yana geçen 18 aylık 
süre içinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, salgından etkilenen 
sektörlerimizin, bu sektörlerde çalışan emekçilerimizin ve bu 
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin korunması için çalışmıştır 
ve çalışmaktadır derken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın salgın sürecindeki 
önceliğinin “çalışanların ve özel sektör işletmelerinin korunması” 
olduğunu genel bir yaklaşım olarak daima dikkate aldıklarını belirtti.
Oda Başkanı Turgay Deniz, değişen salgın koşullarına denk düşecek 
öneriler geliştirerek hükümete yön vermeye çalıştıklarını, bu çabalarının 
sadece işletmeleri değil, aynı zamanda çalışan insanları da koruyucu 
olacağına inanıp mücadelelelerini kararlıkla sürdürdüklerini belirtti.
Deniz, Oda’nın ayrıca;
•Salgın döneminde online satışlar yapılmasını sağlayacak düzenlemeler 
yapılması
•Çek bekleme sürelerilerinin yeniden düzenlenmesi
•Temaslı olan çalışnalar karantina ödeneği verilmesinin sağlanması
•Yeşilhat ticaretinin temassız olarak sürdürülebilmesi
•Kara kapılarından geçişlerin sağlık önlemlerine uygun olarak 
düzenlenmesi ve başlatılması
•İş yerlerinin açılmasını sağlayacak sağlık önlemlerinin teknik olarak 

belirlenmesi, kontrol listelerinin oluşturulması ve gerekli önlemlerin 
alınması için yoğun çaba sarf etmiş, salgın önlemleri ve düzenlemeleri 
üyelerimiz ile en iyi şekilde paylaşıldığını belirtti.
Deniz, bunların yanısıra, pandemi ile mücadelede düzenlenen 
kampanyalar ile Devlet, neye ihtiyaç hissediyorsa o ihtiyaçların temini 
için katkıda bulunmaya çalıştıklarını, test kitleri, cihazlar ve devlet 
okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak amacıyla tablet 
alımları bunlardan sadece bazıları olduğunu belirtti.

Aşılama için tarafımızdan da yoğun gayretler sarfedilmiş 
olmasına karşın, hala daha aşılama oranının yeterli 

seviyeye ulaşamamış olmasını görmek bizim için 
de üzücüdür. 

Son günlerde bu konuda alınan önlemler 
konusunda da bir karmaşa yaşanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu’nun aldığı son karar ile 
çalışanların PCR testlerinin bile ücretli 
yapılmak istenmesi, bu karmaşanın 
çok güzel bir örneğini teşkil 
etmektedir. 
Deniz, ‘KKTC devletinin 
zayıflıklarının ortadan kaldırılması 
için ciddi bir reform sürecine 
girmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, yıllardan beri bu 
ihtiyacı dile getirmektedir. Salgın 
ortamında bu sorunu gündeme 

getirmek ne kadar mümkündür 
bilemiyorum ama şimdi değilse bile 

salgının etkilerini atlatır atlatmaz bu 
sorunla ilgilenmek sadece bizim değil, 

bütün toplumsal güçlerin önceliği olmak 
zorundadır. 

Odamız bütünlüklü bir ekonomik anlayışla 3 yıllık 
Orta Vadeli bir Program hazırlamaktadır ve en kısa 

sürede bunu kamuoyu ile paylaşacaktır.’ diyerek sözlerini 
‘bütün bu faaliyetleri iş hayatlarından veya özel yaşamlarından fedakarlık 
yaparak sürdüren arkadaşlarımıza, yönetim kurulu, oda meclisi ve 
komitelerde görev alan üyelerimize, bize profesyonel destek sağlarken 
fedakarca ve çoğu zaman mesai kavramına bağlı kalmadan çalışan oda 
personelimize huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.’cümleleriyle 
tamamladı.
Oda Başkanı’nın konuşması ardından önceden kaydedilen protokol 
konuşmaları gösterildi. Protokol konuşmaları kapsamında TDP Genel 
Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı 
Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan 
Arıklı, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan H. 
Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin R. Tatar Genel Kurul’a hitap etti.
Genel Kurul toplantısı, 57’nci Dönem Faaliyet Raporu ve 57.’nci Dönem 
Mali Rapor’nun takdim edilerek aklanması ile devam etti.Oda murakıbı 
olarak belirtilen süre içerisinde başvuru yapan tek şirket olan D. K. Deniz 
& Co. tayin edildi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan Genel Kurulu dilek ve temenniler 
ile sona erdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 58. 
Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
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İngiltere’de enflasyon ağustosta 
beklentileri aştı

İngiltere’de tüketici fiyatları ağustosta yıllık yüzde 3,2 yükselerek, 
beklentilerin üzerinde geldi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici 
fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.
Beklenti ağustos ayında TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 1,8 artması 
yönündeydi. 

Endeks, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.
Tüfedeki aylık bazdaki değişim ise, yüzde 0,5’lik artış beklentisine 
rağmen, yüzde 0,7 artış oldu.
Ülkede üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 5,9 yükseldi. Temmuz 
ayında yüzde 4,9 artan endekse ilişkin piyasa beklentileri artışın 
yüzde 5,4 düzeyinde olmasıydı.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) “2021 2. 
Çeyrek Ekonomi Bülteni”ni kamuoyu ile paylaştı

KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, “2021 2. Çeyrek 
Bülteni’nin Nisan, Mayıs, 
Haziran  aylarında 
yaşanan gelişmelere 
bağlı olarak “KKTC 
ekonomisinin bir 
fotoğrafını çektiğini” 
kaydetti.

KTTO tarafından, 
Digi Veri Araştırma 
Merkezi’nin işbirliğiyle 
hazırlanan bültende, 
küresel ekonomi, KKTC, 
Türkiye ve GKRY’deki 
makroekonomik 
gelişmelere yer verildi.
 Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Mustafa Çağatay 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen basın 
toplantısında konuşan 
KTTO Başkanı Deniz, 
Oda tarafından 
hazırlanan Ekonomi 

Bülteninin dördüncü sayısını kamuoyu ile paylaşmak için bu toplantıyı 
düzenlediklerini belirtti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak ekonomik verilerin izlenmesi konusuna 
büyük önem verdiklerini ifade eden Deniz, bu sayede kısa ve orta 
vadede ülke ekonomisini iyileştirmek için hangi alanlara yoğunlaşılması 
gerektiği konusunda daha kolay politika önerileri geliştirebileceklerine 
inandıklarını söyledi. Deniz, 2021 2. Çeyrek için hazırlanan Ekonomi 
Bülteninin yedi ana başlıktan oluştuğunu belirtti.

KÜRESEL EKONOMİ
Bülteninin içeriğinden de bahseden Deniz, şunları kaydetti:
‘Küresel ölçekte şiddetli bir şekilde hissedilen eko-sağlık kriziyle geçen 
bir yılın ardından, küresel ekonomi nihayet Kovid-19 salgınının en kötü 
evrelerinden çıkmaya başlamıştır.  Dünya genelinde krizin şiddetini 
azaltmayı hedefleyen hızlı politika tepkileri muhtemel daha kötü 
sonuçları önlemiştir. 
Uluslararası kuruluşlar da küresel büyüme tahminlerinde salgının 
ilk evrelerine göre daha güçlü bir toparlanma olacağına yönelik 
beklentilerini ortaya koymuştur. 

OECD, IMF ve Dünya Bankası yayımladıkları son raporlarda 2021 yılında 
küresel büyümenin sırasıyla %5,8, %6 ve %5,6 olacağını tahmin etmiştir. 
Ancak geçen bu sürede sosyal ve ekonomik zorluklar artmış, 
milyonlarca insan işsiz kalmıştır.  Şüphesiz ki gelecek, önemli zorlukları 
beraberinde getirmektedir. 

Salgının halen devam etmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasıyla 
oluşabilecek dalgalanmalar önemli risk oluşturmaktadır. 
Bu dönemde aşının ulaşılabilirliğinde zorluk yaşayan, sınırlı politika 
desteği sağlayan ve başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne 
bağımlılığı yüksek olan ülke ekonomilerinin olumsuz ayrışacağı tahmin 
edilmektedir. 
Salgınla birlikte artan dijitalleşme ve otomasyon işgücünün sektörler 
arasında yeniden tahsisini gerektirecektir.’ 

“YELKENLERI AYARLAMA PROGRAMI”
KTTO Başkanı Turgay Deniz, ‘Yaşanacak dalgalanmalara karşı rotayı 
doğru belirlemek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
önemlidir. KKTC’de yürütülen aşılama çalışmalarının etkisiyle ekonomik 
canlanmanın 2021’de hız kazanacağı değerlendirilmektedir. Salgının 
neden olduğu dalgalanmalara karşı doğru bir rota belirlemek için 
yapısal tedbirlerle birlikte hanehalkı ve işletmelere yönelik destek 
paketlerinin etkin ve verimli bir şekilde planlanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
Bu bağlamda orta ve uzun vadeli bir planlamanın yapılması önümüzdeki 
sürece ışık tutacak bir imkân sağlayacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
bu ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla önümüzdeki 
günlerde “Yelkenleri Ayarlama Programı” adı altında 3 yıllık bir orta 
vadeli program önerisini kamuoyu ile paylaşacaktır.’ diyerek DPÖ 
tahminlerine göre 2020 yılı sonunda %11,04 civarında küçüleceği 
öngörülen KKTC ekonomisi, İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde 
açıkladığı verilere göre 2020 yılında %16,2 küçüldüğünü de belirtti.
KKTC’de işsizlik oranının da 2020 yılında 9 yıl sonra ilk defa %10,1 ile 
çift hanelere çıktığını belirten Deniz,  pandeminin istihdam yapılarında 
dijitalleşme ve uzaktan çalışmaya bağlı yol açtığı değişiklik önümüzdeki 
süreçte hassasiyetle izlenmesi gereken bir durum haline geldiğini de 
sözlerine ekledi.

POLİTİKA ÖNERİLERİ
2021 2. Çeyrekte Oda tarafından gündeme getirilen ve bültende 
yer verilen politika önerilerinden bazılarını dile getiren Deniz, şunları 
kaydetti:
1.Salgın ortamında istihdamın korunmasına yardımcı olmak amacıyla 
uygulamaya giren sosyal sigorta işveren prim desteğinin, yeni asgari 
ücretin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle 6 ay süreyle devam ettirilmesi.
2.Aşılama oranının %70 olması halinde ülkeye giriş koşullarını 
yumuşatacağımız aşikârdır. 
Dolayısıyla, aşılanmanın teşvik edilmesine yönelik aşısız olanlara sıkı 
kurallar uygulanmalıdır.
Bu bağlamda; turizm sektörünün geri kazanılması, yükseköğretim 
öğrencilerinin adaya getirilerek yüz yüze eğitime geçilmesi, gayri-
menkul ve diğer yatırımcıların gelişi ve böylece dış talebin canlı 
tutulması hedefine yönelik olarak; 

•Ülkeye giriş koşullarında Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Malta gibi bölge ekonomileri ile benzer açılış uygulamalarının hayata 
geçirilmesi, 
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•Tarifeli sefer sayılarının artırılmasının sağlanması, 
•Öğrenci Dostu Ada Projesinin bütün sektörlerin desteğiyle 
yaygınlaştırılması ve tanıtımı sağlanması. 
Mali kaynak gerektirmeyen bu önlemler; KKTC ekonomisinin diğer tüm 
sektörlerine; tarıma, sanayiye ve ticarete yayılma etkisi yaratacak, çok 

ihtiyaç duyulan iç ve dış talebi canlandıracak ve salgının kamu maliyesi 
üzerindeki yükünü hafifletecektir.
3.Aşılanmanın teşvik edilmesine yönelik aşısız olanlara sıkı kurallar 
uygulanması.
Ekonomik bültenin sunumu soru ve cevapların ardından sona erdi.
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“Çeşitli çalışmalar 
yapılmadan dijital 
dönüşümün etkisi 
konuşulamaz…”

Ülkelerin dijital dönüşümleri farklılıklar gösteriyor…
Ülkemizde bilişim sektörün yeri, önemi ve gelinen son durum 
nedir?
“Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler 
yaşandı. Bilişim dediğimiz zaman toplumsal iletişimde kullanılan 
bilgilerin işlenmesini anlatmaya çalışıyoruz. Bu teknolojik altyapılarda 
sürekli gelişmeler yaşanmaktadır. Dolayısı ile bu gelişmeler sosyo-
ekonomik yapıyı çeşitli açılarda biçimlendirmiştir ve çalışmalarda bu 
yönde şekillendirmiştir. Bu altyapıların gelişmelerine, günümüzde 
dijital dönüşüm denmektedir. Dijital dönüşüm nedir diye 
cevaplandıracak olursak, internet altyapıları, büyük veriler, yapay zekâ 
ve robotik çözümleri içeren geniş bir alanda tanımlanmaktadır. Bu 
kavramlar ve bu kavramların etkileri de dolaylı yönden ekonomiyi ve 
sosyal hayatımızı da etkilemektedir.
Bizim ülkemizde dijital dönüşüm için yapılan çalışmalara var mı ve 
etkilerini görebilir miyiz? diye sorarsak, birçok 
ülkede, bu çalışmalar farklı farklı yürütülmekle 
beraber çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 
Günümüzde gelinen noktada, sosyo-ekonomik 
ve hayatımıza olan etkisini kesinlikle tartışamayız. 
Bu yönde herhangi bir çalışma yapılmamakla 
birlikte, herhangi bir ülkenin, altyapısını, 
çalışmasını veya araştırmasını kendi ülkemiz 
için örnek alıp uygulamamız kesinlikle söz 
konusu değildir. Dünyanın her yerindeki veriler,  
bilgiler ve çalışmaların sonuçları farklı kılınıyor. 
Bir çalışma başlatılacaksa eğer, bu tespitler 
kesinlikle yapılması gerekmektedir. Örnek 
verecek olursak, Türkiye’deki dijital dönüşümün sonuçları başkadır, 
Amerika’daki sonuçlar başkadır, Asya’daki sonuçlar başkadır.”

Nasıl bir çalışma yapılması gerekiyor? 
“Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, üniversiteler ve 
hatta kamu çalışma başlatarak, dijital dönüşüm yapılacaksa , hangi 
sektörler için ne kadar bütçe kullanılacak ve çalışmaların sonunda, 
toplumsal bir refah sağlayacak mı? İstihdamı artıracak mı? Azaltacak 
mı? Bütün bu soruların cevaplanması gerekmektedir. Sadece bu 
çalışmalarla da bitmiyor aslında, saptanan sorunlar için nasıl bir çözüm 

yolu izlenecek diye devam edersek, robotik çözümler üretilecek 
mi? Yapay zekâ kullanılacak mı? Ve bunların etkileri neler olacak. 
Tüm bu çalışmalar yapılmadan, dijital dönüşümün etkilerini kesinlikle 
tartışamayız.”

Pandemi döneminin ciddi sıkıntılarına halen daha çözüm 
üretilmedi…
Pandemi dönemi bilişim sektörünü nasıl etkiledi? Covid-19 
pandemi süreci fırsat mı tehdit mi yarattı?
Son iki yıldır, Covid-19 pandemi süreci yaşadık.  Bizim için büyük bir 
kriz. Peki biz bu olayı fırsat olarak mı yoksa tehdit olarak mı algıladık? 
Pandemi dönemini kısaca özetlemem gerekirse, bazı sektörler için 
tehdit bazı sektörler için de fırsat yarattı. Krizi fırsata çevirip pandemi 
döneminden yararlan, işini geliştiren, pazar payını büyüten de şirketler 
oldu, batmanın eşiğine gelen ve hatta kapısına kilit vuran firmaları da 

gözlemlemekteyiz.
Bilişim sektöründeki çalışmalar, dijital dönüşüm 
noktasında, pandemiden önce yapılmış olsaydı, 
pandemi bizim dijital dönüşüme tam olarak geçme 
konusunda çok büyük bir fırsat olacak ve bu krizden 
tam anlamıyla olmasa bile kesinlikle yararlanmış 
olacaktık. 
Evet bu çalışmaları Covid-19 pandemi sürecinden 
önce yapmadık, sözünü ettiğimiz çalışmaları, pandemi 
döneminde de yapmadık ve yapmıyoruz. Söz konusu 
yapılmayan çalışmalardan dolayı da işsizlik oluştu, 
mali sıkıntılar ortaya çıktı, buhran oluştu ve bunlara 
halen daha ciddi bir çözüm getirilmedi. Covid-19 

günümüzde bir pandemi olmaktan çıkmış ve bununla yaşamayı 
öğrendiğimiz gibi, günlük yaşamımıza da neredeyse geri dönmüş 
bulunmaktayız.”

“Birçok üniversitemizin olması ülke olarak bizi avantajlı kılıyor”
Üniversiteler bilişim sektöründe nasıl bir görev üstleniyorlar?
“Ülkemizin küçük olması, birçok üniversiteye sahip olmamız bilişim 
konusunda bizim için çok büyük bir avantaj.  Bizler bu avantajın ya 
farkında değiliz ya da farkındayız ve bunu kullanmak istemiyoruz. 
Bu konuda bilgili insanlarımız, uzmanlarımız olmasına rağmen insan 

Dormen Bilişim LTD. direktörü  Haldun Dormen ülkemizdeki bilişim sektörünün ekonomiye etkisini ve 
pandemi döneminde bilişim sektöründe yaşanan gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendirdi.

    Pandemi 
döneminin ciddi 

sıkıntılarına halen 
daha çözüm 
üretilmedi…

“ “
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kaynağı bakımından da üniversiteler çok 
zengin bir kaynak olmasına rağmen, hiçbir 
çalışma yapılmadı. Daha önce de değindiğim 
gibi, Covid-19’un tehdit kaynağını minimize 
hale getirmemiz gerekiyor.”

“Dijital dönüşümde radikal kararlar alınması 
gerekiyor”
Şirket olarak yaptığınız dijital dönüşüm 
çalışmalara örnek verir misiniz?
“Şu anda yaptığımız ve devam ettirdiğimiz 
birçok proje olmakla birlikte, son zamanlarda 
gündemde olan bir İhtiyat Sandığı projemiz 
var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi olan 
bu proje, dijital bordro, online yatırımların 
alınması konusundadır. Yaptığımız bu projede, 
dijital dönüşümü göz önünde bulundurarak 
ilk adımı atmakla birlikte, çok ciddi radikal 
kararlar alınması yönünde idi. İlk adım olarak 
yatırımların, online alınması ile başladık ve 
bu vesile ile ilerletmekle kalmadık 
geliştirdik de aynı zamanda. Alınan en 
büyük radikal kararlardan bir tanesi 
de ıslak imza kullanılmayıp, elektronik 
imza kullanılması yönünde idi.
Daire Yönetimi tarafından alınan 
diğer bir radikal karar ise, dijital arşiv 
konusunda oldu. 
Bu karardan önce, fiziksel arşiv 
yapılıyordu, belirli bir düzen 
içerisinde, kullanılan bu sistem rafa 
kaldırılmıştır. Gerçekleştirilen bu 
sistemin avantajlarını sayacak olursak, 
en büyük faydası, kağıt kullanmayıp 
yılda en az 15 ağaç kurtarmamız 
yönünde olmuştur. Arşivde herhangi 
bir belgeye ihtiyaç duyulduğu zaman, 
belgeye çok kısa bir sürede ulaşılıyor. 
Muhasebe işlemlerinde ileri seviye 
algoritmalarla insansız denetim ve 
gözetim ugulamaları geliştirilmeye 
başlanmıştır. Tamamen radikal bir 
karar da burada alınmıştır.

“Radikal bir kararla dijital 
mutabakat sistemini de hayata 
geçirdik”
Bütün bu işlemlerin yapılması 
için, artık paydaşlara da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunun sebebi ise 
ödemelerin sanal pos tarafından 
yapılmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu noktadan sonra bankalar ve 
kart merkezleri ile bilgi teknolojileri 
çalışma ortaklığı kurulması kaçınılmaz 
olmuştu. Dolayısıyle dijital mutabakat 
sistemini de hayata geçirdik. 
Bu projelerin sonuna geldiğimizde, 
eğer biz bu işlemlerin hepsini 
otomasyon ile denetimini ve 
gözetimini sağlayabilirsek, 
uyguladığımız projeler dijital 
dönüşüm anlamını taşıyacaktı.
Projenin çalışma sistemi, bilgi 
teknolojileri çalışma ortaklığı 
çerçevesindedir. İhtiyat Sandığı’ndaki 
tahsilatlar, bordro yatırımları ve 
mutabakatı, yapılan ödemelerin 
sonucunda, ödemenin banka 
hesabında varlığı, kart merkezinde bu 
ödemenin karşılığının olup olmadığını, 
sistem kendisi kontrol ediyor. Yapılan 
ödemelerin sonunda otomasyon, 
muhasebe, kart merkezi ve banka 

arasında mutabakat sağlayarak rapor üretiyor 
ve bu işlemlerin sonunda analiz yapabiliyor.
Bu proje ile birlikte, istihdam destek merkezi 
ve kooperatif şirketler mukayyitliğinde benzer 
projeler ile yürütülüyor.

“Sosyal ağlar bilgi sahibi olmadan 
kullanılmamalı”
Sosyal medya dediğimiz zaman neler 
söylemek istersiniz?
Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde 
de sosyal medya ağları kullanılıyor. Birçok 
sosyal medya ağı olmakla birlikte, bölgesel 
olarak kullanılan, facebook ve instagram 
daha interaktif kullanılıyor. Günümüzde 
gelinen aşamada sosyal ağların yaratıcıları 
dâhil, birçok uzman da bu yöndeki olumsuz 
tutumunu sergilemektedir.
Bunun nedenlerinden en basit örneği, bu 
tür sosyal ağların interaktif olmasından 

doğan, küçük bir grup oluşturulması bu 
grubun hızlı bir şekilde üyelerinin artması, 
herhangi bir doğruluk veya yanlışlık bilgisinin 
olmadan, büyük kitleler oluşturularak hareket 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Böyle bir konuda, eyleme geçen kişi 
veya grupların verdiği bilgi, doğruluğu 
araştırılmadan, kitleler bir araya gelerek, karşı 
tarafa da büyük bir zarar verme niteliği de 
taşımaktadır. Günümüzde bu yönde açılmış 
birçok davalar bulunmaktadır. 
Gençler ve çocuklar için özellikle çok büyük 
bir tehlike arz etmektedir. Günümüzde 
her ne kadar kullanımı çok basit ve kolay 
görünse de sosyal ağlar bilgi sahibi olmadan 
kullanılmamalı. Her ne kadar sosyal medya 
bizim sorunumuzmuş gibi görünse de, aslında 
bütün dünyanın sorunudur. Ve ne gariptir ki, 
günümüzde sosyal medyanın zararlarını kendi 
mucitleri anlatıyor.
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Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı 
ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson heyeti 
ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Hellim’in 
Avrupa Birliği’nde Menşe Korumalı Ürün olarak tescili sürecinin 

değerlendirildiği ziyarette Oda Başkanı Turgay Deniz’e Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet 
Adiloğlu, İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç ve Üye Hizmetleri Görevlisi 
Şeniz Avcıoğlu eşlik etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri ve KKTC heyeti Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı olarak 
değerlendirmelerde bulunuldu.

NI-CO Kuzey İrlanda ekibi Misafir Girişimcileri David Bradshaw ve 
Patricia Devine ile Lefkoşa ekibi Proje Koordinatörü Melike Kalkan 
ve İş Danışmanı Mustafa Erk Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. Ziyarette, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, NI-CO ekibi 
tarafından yürütülen ve Odamızın da partneri olduğu İnovatif 

Girişimcilik ve Diyalog Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 
değerlendirildi ve iş birliği içerisinde üzerinde çalışılacak konular 
görüşüldü. 
Görüşmeye KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş 
Geliştirme Uzmanı Alara Ataç katıldı.
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Gıda 
enflasyonundaki 
artış endişe 
verici boyutta

Standart Kıbrıs

İstatistik Kurumu verilerine göre 2020’de kişi başına düşen milli gelir 
çok sert düştü. Başka anlatımla son yıllarda fakirdik, daha da fakirleştik.
KKTC Başbakanlığı’na bağlı İstatistik Kurumu 2020 yılında Kişi Başına 
Düşen Milli Gelir’in (Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla) 12 bin 649 
ABD Doları’ndan, 10 bin 055 ABD Doları düzeyine düştüğünü açıkladı.
2019 yılına kıyasla %20.51 oranında düşüşe işaret eden söz konusu 
miktarın, son 8 yılın düşük rakamı olduğu dikkati çekti.
STANDARD Kıbrıs’ın İstatistik Kurumu verilerini kullanarak yaptığı 
hesaplamaya göre KKTC’de kişi başına düşen milli gelir 2013 ile 2020 
yılları arasındaki dönemde ise %34.30 oranında azaldı.
Veriler, KKTC halkının 2013-2020 yıllarını kapsayan 8 yıllık periyotta 
reel gelirlerinin “3’te 1’ini” kaybettiğini gösteriyor. Başka deyişle 
vatandaş, 2013’e göre %34.3’ü aşan oranda fakirleşti.

KİŞİ BAŞINA GELİR 2013’TE 15 BİN 
302 DOLARDI
Kişi Başına Düşen Milli Gelir 2013 
yılında 15 bin 302 dolar iken bu 
miktar bir daha görülmedi. 8 yıllık 
süreçte 2016 ve 2017 yıllarında bir 
yıl öncesine kıyasla küçük oranlı 
artışlar yaşansa da 2017’den sonra 
çok sert düşüşler kayda geçti.
2013-2020 dönemine bakıldığında 
kişi başına düşen milli gelir 2014’te 
%1.26 düşüşle 15 bin 109 dolara 
indi. 2015 yılında %9.19’luk keskin 
düşüşle 13 bin 721 dolara gerileyen 
milli gelir, 2016’da %1.3’lük 
toparlanmayla 13 bin 902 dolara, 
2017’de de %2’lik çıkışla 14 bin 187 
dolara yükseldi.
Ancak yükseliş 2018’de devam 
etmedi ve yeniden 13 binli 
rakamların dibi görüldü. 2018’i 
%6.41 oranında düşüşle 13 bin 277 
dolardan kapatan kişi başına düşen 

milli gelir, 2019’da %4.73’lük gerilemeyle 12 bin 649’a indi. 
2020’de ise %20.51’lik düşüşle az  gelişmiş ülkeler sınırını gördü.

GSYH’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR AÇIKLANMIYOR
Bu arada, KKTC İstatistik Kurumu; “Net Dış Alem Faktör Gelirleri” (Yurt 
dışından ülkeye gelen hibeler, yurt dışında yaşayan ile şirketlerinin 
o ülkeye transfer ettikleri kar payları) kaleminin dahil edilmediği ve 
sadece ülke içindeki gelirlerin konu edildiği Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da 
(GSYH) kişi başına düşen geliri açıklamıyor.
2020 yılı itibarıyla KKTC’de kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 9 bin 
dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
TÜİK’in geçen hafta açıkladığı 2020 verilerine göre Türkiye’de kişi başı 
GSYH 8 bin 597 dolar oldu. Bu rakam 2019’da 9 bin 213 dolar
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Kuzey Kıbrıs 
turizminde büyük 
hayal kırıklığı

Standart Kıbrıs

KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü olarak da nitelenen turizmde iki 
yıldır koronavirüs etkilerine de bağlı olarak büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
KKTC Turizm Bakanlığı Turizm ve Planlama Dairesi verilerine göre Ocak-
Temmuz döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı 
sadece %15.8 seviyesinde kaldı. 2020 yılında ilk yedi aylık doluluk %22.4 
oranında, 2019 yılında ise %45.2 oranında gerçekleşmişti.
Bakanlığın verileri, 2021’in Nisan-Temmuz ayındaki doluluk oranının 
2020’nin aynı periyoduna göre daha yüksek olduğunu göstermesine 
rağmen, yedi aylık ortalama 2020’nin %29.6 oranında düşük düzeyde 
kaldı.
Bu yılın verileri, Haziran ayında %195.7 oranında, Temmuz’da ise %133 
oranında gelmesine rağmen, geriye kalan aylardaki düşük oranlar, 2020 
rakamlarının yakalanmasını 
engelledi.
Turizm sektöründeki rakamlar 
2021’in Ocak-Temmuz 
döneminde 2020’den daha 
kötü gelirken, umutlar 
Ağustos ve Eylül’e kaldı.
Turizmciler, yetkililerinin 
sadece konuştuğunu umut 
pompaladığını ancak, 
açıklanan resmi rakamların bu 
açıklamaları yalanlar nitelikte 
olduğuna işaret ediyor.
Turizmciler 2021’in ilk altı 
ayında rakamların neredeyse 
ülke tarihinin en düşük 
seviyesine gerileyip “dibe 
vurduğunu” belirtirken, 
Kurban Bayramı etkisiyle 
Temmuz ayının daha iyi 
geçtiğini söylüyor.
TEMMUZ %26.1 İLE İLK SIRADA
Turizm sektörü için en önemli 
göstergelerin başında gelen 
doluluk oranları 2021’in ilk 

ayında %4.1, Şubat’ta %2.5 ve Mart’ta %1.8 oranında gerçekleşirken, 
2020’nin aynı aylarının oldukça uzağında kalmıştı.
Nisan’da %9.5 ile Mayıs’ta %14.4’lük rakamlar, 2020’de bu aylarda 
turistik tesislerin kapalı olması dolayısıyla kıyaslanamazken, Haziran 
ayının %13.9’luk oranı, geçen yıla göre %195.7 oranında daha yüksek 
geldi.
2021 yılının en yüksek doluluk oranı ise Temmuz %26.1 ile ayında 
yakalandı. Temmuz’daki doluluk oranı geçen yıla göre %133 oranında 
daha yüksek oldu.
2020 yılına oldukça iyi ve 2019’a göre daha yüksek doluluk oranlarıyla 
başlayan turistik tesisler, Mart başı itibarıyla ülkemize de sıçrayan 
koronavirüs salgınının etkisiyle kapılarına resmen kilit vurmuştu.
2021’in ilk yarısında da aynı etkilerin sancısını yaşayan sektör, son iki 
aydır kısmen toparlanma çabası içinde.
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