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KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI LONDRA’DA KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI LONDRA’DA 
TEMASLARDA BULUNDUTEMASLARDA BULUNDU

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) temaslarda bulunmak 
ve bir dizi etkinlik faaliyeti için Londra’ya çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi. 7 Kasım – 10 Kasım tarihleri 
arasında yapılan ziyaret kapsamında ilk olarak 7 Kasım 
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi 
Sibel Tatar’ın KTTO Londra Temsilciliği ofisini ziyareti 
gerçekleştirildi. Ziyarette KTTO Londra Temsilciliğinin 
faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve istişarede 
bulunuldu.  KTTO, Londra ziyareti kapsamında 8 Kasım 
Salı günü İngiltere’de bulunan iş insanları onuruna 
resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 

katılımıyla gerçekleştirilen resepsiyon Grand Palace 
Banqueting Suite’de düzenlendi.
Londra temaslarında KTTO Başkanı Turgay Deniz’e 
Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu, Alp Cengiz Alp, 
Yüksel Akay, Meclis Üyesi Mustafa Hançerli, Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Ergüven ve Üye ile İlişkiler Sorumlusu Nazlı 
İnçay eşik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası İngiltere ziyareti Kıbrıs Türk Ticaret Odası İngiltere ziyareti 
kapsamında Londra’da bulunan tedarikçileri kapsamında Londra’da bulunan tedarikçileri 
ziyaret ederek Kıbrıs Türk şirketlerinin ürettiği ve ziyaret ederek Kıbrıs Türk şirketlerinin ürettiği ve 
pazarladığı ürünlerin İngiltere pazarına erişimini pazarladığı ürünlerin İngiltere pazarına erişimini 
sağlayacak pazar araştırmasını başlattı. Bu sağlayacak pazar araştırmasını başlattı. Bu 
doğrultuda Londra’da faaliyet gösteren başlıca doğrultuda Londra’da faaliyet gösteren başlıca 
tedarikçiler arasında yer alan Vatan Catering, tedarikçiler arasında yer alan Vatan Catering, 
Star Catering, Yaşar Halim ve A to Z Catering Star Catering, Yaşar Halim ve A to Z Catering 
yetkilileriyle bir araya gelindi. Bu ziyaretlerde elde yetkilileriyle bir araya gelindi. Bu ziyaretlerde elde 
edinilen bilgiler çerçevesinde Odamız tarafından edinilen bilgiler çerçevesinde Odamız tarafından 
Kıbrıs’ta bulunan ilgili firmalarımız ile gerekli Kıbrıs’ta bulunan ilgili firmalarımız ile gerekli 
temaslar gerçekleştirilerek potansiyel ürünler temaslar gerçekleştirilerek potansiyel ürünler 
ortaya çıkarılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkarılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
firmalarımızla eşleştirme çalışması yapılacaktır.firmalarımızla eşleştirme çalışması yapılacaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Londra ziyareti 
kapsamında Türk- İngiliz Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti.
Ziyarette ikili ticaret konuları ile genel ekonomik 
konular ele alındı.
Ziyarette Oda Başkanı Turgay Deniz’e Başkan 
Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu, Alp Cengiz 
Alp, Yüksel Akay, Meclis Üyesi Mustafa Hançerli, 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven, Londra Temsilcisi 
Arkın Öksüzoğlu ve Üye ile İlişkiler Sorumlusu 
Nazlı İnçay eşik etti.
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KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI, LONDRA’DA KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI, LONDRA’DA 
BULUNAN KIBRISLI TÜRK İŞ İNSANLARI BULUNAN KIBRISLI TÜRK İŞ İNSANLARI 
ONURUNA RESEPSİYON GERÇEKLEŞTİRDİONURUNA RESEPSİYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Çalışma ziyareti kapsamında Londra’da bulunan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası heyeti  Londra’da yaşayan Kıbrıslı 
Türk iş insanları onuruna bir resepsiyon düzenledi.
Oldukça yoğun bir kalabalığın katıldığı geceye 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte 
resepsiyona katılım gösterdi.
Londra’da Grand Palace’ta yer alan resepsiyona, 
Cumhuriyet Meclisi milletvekili Ahmet Savaşan, 
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin ve 
konsolos Namık Cafer ile İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı 
Türk iş insanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve 
davetliler katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan 
iş insanları ile sohbet ederek KKTC devletinden 
beklentileri dinledi ve burada yaşayan Kıbrıs Türk 
toplumuna birlik beraberlik çağrısı yaptı.
KTTO Başkanı Turgay Deniz ise resepsiyonda yaptığı 
açılış konuşmasında, bir yıl içinde ikinci kez bir araya 
geldiklerini ifade ederek, katılan herkese teşekkür etti.
Deniz, İngiltere ile KKTC arasındaki ilişkileri 
geliştirmek, güçlendirmek amacıyla Londra’da ofis 
açtıklarını kaydetti, böylece daha etkili şekilde çalışma 
yapabileceklerini söyledi.
Turgay Deniz, İngiltere nezdinde lobicilik yapmak, 
iş insanlarının sesini duyurmak, ticaret kanallarını 
güçlendirmek, İngiltere’deki iş insanları ile KKTC’deki 
iş insanları arasında daha yakın temas kurmayı 
amaçladıklarını, bu yönde üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu KTTO Heyeti 
onuruna akşam yemeği düzenledi. 
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2022 yılının son aylarında küresel ekonomi olumsuz seyrini devam ettirmektedir. Devam eden 
Rusya-Ukrayna savaşı, ülke ekonomilerini derinden etkilemekte ve global açıdan belirsizlikleri 
artırmaktadır. Savaş nedeniyle, emtia ve gıda fiyatları artmakta, arz güvenliği sarsılmakta ve 
küresel çapta finansal dalgalanmalar ve politik belirsizlikler oluşmaktadır. Bu durum ülkelere 
ilave ekonomik maliyetler yaratmakta ve yatırım ile üretim kararlarını olumsuz etkilemektedir. 
Özellikle artan enerji fiyatları nedeniyle ülkeler küresel enflasyon ile karşı karşıya kalmıştır. 
2022 yılında Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) hazırlamış olduğu raporlarda yüksek enflasyon 
ortamının kalıcı olabileceği üzerinde durulmuştur. Enflasyon göstergelerinde küresel ölçekte 

yaşanan yükseliş, tüketim harcamalarını da zayıflatmaktadır. 
Sonuç olarak, küresel büyümenin 2022 yılında belirgin şekilde ivme kaybedeceği ve yaşanan bu küresel krizin 2001 
yılından sonra en zayıf büyüme profilini oluşturacağı değerlendirilmektedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD), IMF ve Dünya Bankası 2022 yıl sonu küresel büyüme öngörülerini sırasıyla %3, %3,2 ve %2,9 olarak açıklamıştır. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik aktivite kaybının daha fazla hissedilebilir olacağı düşünülmektedir.
Enerjiden emtiaya, 
hammaddeden lojistik 
maliyetlere kadar fiyatların 
arttığı bu dönemde, KKTC 
ekonomisi olumsuz bir 
tablo çizmektedir. 2020 yılı 
sonunda %15,03 oranında 
gerçekleşen yıllık enflasyon, 
2021 yılında %46,09’a 
ulaşmış ve 2022 yılı Ekim ayı 
sonu itibarıyla ise %120,72’ye 
yükselmiştir. KKTC 
ekonomisi, 1994 yılından 
itibaren en yüksek enflasyon 
rakamı ile karşı karşıya 
kalmaktadır. 
Bu dönemde birçok kalem 
üzerinde gelişmelerin 
etkileri belirgin bir şekilde 
hissedilmektedir. Ana 
harcama grupları itibarıyla bir 
önceki aya göre en yüksek 
artış %28,54 ile Giyim ve 
Ayakkabı ve %5,97 ile Gıda 
ve Alkolsüz İçecekler ana 
gruplarında gerçekleşmiştir. 
Bir önceki yılın aynı ayına 
göre ise en yüksek artışlar 
%220,60 ile Eğlence ve 
Kültür, %156,13 ile Lokanta 
ve Oteller, %130,75 ile Gıda 
ve Alkolsüz İçecekler ve 
%125,67 ile Ulaştırma ana 
gruplarında görülmüştür. 
İçinden geçtiğimiz bu 
olumsuz ekonomik süreçte, 
ekonominin dengelenmesi 
için atılacak adımların 
sağlamlığı oldukça kritiktir. 
Bu bağlamda, dayanıklılık 
sağlayıcı ve toparlanmayı 
hızlandırıcı politikaların 
belirlenmesi önümüzdeki 
sürece ışık tutacak imkan 
sağlayacaktır.

Küresel Ekonomi ve KKTC
Dr. Nilay Onbaşı Üresin - Ekonomi Bölüm Sorumlusu

Köşe yazısı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat 
Genelgesi ile yapılan değişiklikle Türkiye -KKTC arasında 
yapılan ticaret artık döviz değil, Türk lirası üzerinden 
yapılabilecek.

İhracat genelgesinde yapılan düzenleme ile 05.12.2022 
tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
yapılan ihracatta, Gümrük Beyannamesi’nin Türk lirası 
olarak düzenlenmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk 
lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu olacak.
Ancak genelgede, 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen 
gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar 
için bu şart aranmadığı kaydedildi.

Türk lirası ile ihracat 
 (1) Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat 
bedelinin Türk lirası olarak kabulü için satış sözleşmesi, 
akreditif mektubu veya banka garanti mektubunda bedelin 
Türk lirası olarak tahsil edileceğinin beyan edilmiş olması 
veya alıcıya gönderilecek faturanın Türk lirası olarak 
düzenlenmiş ya da GB’nin 22 nci hanesinde Türk Lirası 
olarak beyan edilmiş olması gerekir.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, 
GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş 
olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil 
edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce 
düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda 
yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.
(3)Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat 
bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak kabulü 
halinde GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; 
GB’nin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği 
tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurlarından lehe olanı 
esas alınarak kabul edilecek döviz cinsine çevrilir.

Türkiye, KKTC’ye 448 milyon TL‘si hibe olmak üzere 
toplam 2.5 milyar TL ek kredi sağlayacak.
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), 
448 milyon TL‘si hibe olmak üzere toplam 2.5 milyar 
TL ek kredi sağlayacak.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 
Türkiye ile KKTC arasında 14 Nisan’da imzalanan 
iktisadi ve mali anlaşmaya ek milletlerarası 

andlaşmaya göre, Türkiye’nin KKTC’ye sağlayacağı 
448 milyon TL hibe ek ödenek altyapı yatırım ve reel 
sektör projelerinin finansmanında kullanılacak.
Söz konusu anlaşma kapsamında Türkiye tarafından 
sağlanacak kredi yardımlarına da 2.05 milyar TL 
ödenek eklendi. Ek kredinin, KKTC’nin bütçe açığı, 
kamu sektörü ve reform destekleme kalemlerinin 
finansmanında kullanılması öngörülüyor.

Türkiye, KKTC’ye 2.5 milyar TL ek kredi sağlayacak

AB Komisyonu Euro Bölgesi’nin 2023 yılı büyüme tahminini 
düşürürken enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revize 
edildi. Açıklamada resesyon uyarısı yapılırken enflasyonun 
da henüz zirveyi görmediği belirtildi. Raporda ayrıca 
Türkiye’nin 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminleri yükseltildi.
Brüksel’deki AB Komisyonu yetkilileri Euro Bölgesi’nin 2023 
yılı büyüme tahminini yüzde 1,4’ten yüzde 0,3’e düşürdü. 
Bu yıl için tahminler ise ekonominin tahminlerden daha iyi 
performans göstermesi nedeniyle yüzde 3,2’ye yükseltildi.
2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 7,6’dan yüzde 8,5’e 
revize edilirken 2023 tahmini yüzde 4’ten 6,1’e yükseltildi. 
Açıklamada “Genişleyen fiyat baskılarıyla enflasyonda zirve 
yıl sonunda görülebilir” ifadesine yer verildi. Euro Bölgesi 
enflasyonu Ekim’de yüzde 10,7 ile rekor tazelemişti.
Yetkililer ekonominin daraldığını ve bu daralmanın gelecek 
yılın ilk çeyreğine kadar devam edeceğini bildirdi. Komisyon 
2023 yılında AB’de en büyük daralmanın İsveç ve Almanya 

ekonomilerinde gerçekleşeceği tahminini paylaştı.
Komisyon “Yüksek belirsizlikler, yüksek enerji fiyatları, 
hanehalkının alım gücünde azalma, zayıf dış koşullar ve 
sıkı finansal koşulların birçok AB ve Euro Bölgesi üyesi 
ekonomisini resesyona sürüklemesi bekleniyor.” ifadelerini 
kullandı.

Rusya’nın Ukrayna ile savaşının ekonomik görünümde 
belirsizlikleri arttığı vurgulanırken en büyük tehdidin 
gaz piyasalarındaki gelişmeler ve 2023-2024 yılının kış 
aylarındaki kıtlık riskinden kaynaklandığı belirtildi.
Türkiye büyüme beklentisi yükseldi
Raporda Türkiye’nin önceki tahminde yüzde 2 olan 2022 
büyüme tahmini yüzde 5’e, 2023 tahmini de yüzde 3’ten 
yüzde 3,5’e revize edildi.
Enflasyon beklentisi de yüzde 63,1’den yüzde 71,7’ye 
yükselirken 2023 için değişmeyerek yüzde 54,1 olarak kaldı.
Türkiye’ye ilişkin olarak yapılan değerlendirmede zayıf 
ekonomik görünüm ve yüksek belirsizliklere rağmen yılın 
ilk yarısında ekonominin güçlü performans sergilediği 
belirtilerek “Ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında 
zayıflaması beklense de kısa vadede seçimler öncesi artan 
kamu harcamalarının etkisiyle büyüme desteklenecek.” 
ifadesine yer verildi.

AB uyardı: Resesyon kapıda, enflasyon şoku sürecek

Türkiye’den KKTC’ye ihracatta TL zorunluluğu
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İklim zirvesine ‘kırılgan ülkelerin talepleri’ İklim zirvesine ‘kırılgan ülkelerin talepleri’ 
damga vurdudamga vurdu

Bu yıl Mısır’ın başkanlığını yaptığı, Kızıl Deniz 
kıyısındaki Şarm el-Şeyh’te düzenlenen Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) ilk haftasına, 
gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinden 
kaynaklanan zararlarının tazmin edilmesi için kayıp ve 
zarar mekanizması kurulması yönündeki çağrılarının 
yanı sıra, şehir ve konferans alanındaki yüksek fiyatlar 
damga vurdu. Zirve başlamadan önce Şarm el-
Şeyh’te özellikle konaklama fiyatlarındaki fahiş artış 
nedeniyle birçok iklim aktivisti ve sivil toplum örgütü 
temsilcisi katılım sağlamayacağını açıklamıştı. Öğle 
yemeklerinin 20 dolar olduğu konferans alanında 
pahalılık ve su tedarikindeki sıkıntı ciddi eleştirilere 
sebep oldu. Batılı ülkelerden gelen katılımcılar için 
bile yüksek sayılabilecek fiyatlar, birçoğu ekonomik 
sorunlarla mücadele eden Afrika ve Asya ülkelerinden 
katılımcıları zor duruma düşürdü.
Zayıf ekonomiler iklim kaynaklı zararlarının 
tazmin edilmesini istiyor
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
eşitsizlik sadece konferans alanındaki fiyatlarda değil, 
devlet liderlerinin mesajlarında da kendini gösterdi. 
Gelişmiş ülkelerin 2020’den itibaren zayıf ekonomilere 
sağlamayı taahhüt ettiği 100 milyar dolarlık iklim 
finansmanı henüz istenilen seviyeye ulaşmazken, 
iklim felaketleri karşısında can ve mal kayıpları giderek 
artan Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Barbados gibi 
ülkelerin liderleri mevcut finans sistemini ve iklim 
finansmanının yetersizliğini eleştirdi.
Artan kârlara dikkat çekildi
Barbados Başbakanı Mia Mottley ise yaklaşık 1,5 yıldır 

rekor kıran fiyatlar nedeniyle fosil yakıt şirketlerinin 
artan karlarına dikkati çekerek, “Nasıl olur da şirketler 
son 3 ayda 200 milyar dolar kâr ederken, her bir 
dolarlık kârın en az 10 sentini bir kayıp ve zarar 
fonuna aktarmayı düşünmezler?” sorusunu yöneltti. 
Destekler konusunda umudunu yitiren Bangladeş, 
Gana, Maldivler ve Sri Lanka gibi bazı yoksul ülkeler 
iklim planları üzerinde çalışırken, Bangladeş Başbakanı 
Şeyh Hasina hazırladıkları iklim planıyla 2030’a kadar 
183 milyar dolarlık yatırım planlandığını söyledi.Bu 
plan olmadan Bangladeş’in iklim değişikliği ve afet 
kaynaklı ekonomik kayıplarının 2030’a kadar 40 milyar 
doları bulabileceği hesaplanıyor.
Mevcut finansman ise yıllık 29 milyar dolar
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, gelişmekte olan 
ülkelerde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı 
2030’a kadar yıllık 340 milyar doları, 2050’ye kadar ise 
565 milyar doları bulabileceğini öngörüyor. Mevcut 
finansman ise yıllık 29 milyar dolar seviyesinde 
bulunuyor. Kayıp ve zarar konusu ana gündem 
maddelerinden biri olarak öne çıkmasına rağmen, 
zirvenin ilk haftasındaki finansman taahhütleri 
ihtiyacın çok uzağında kaldı.
Emisyonlarda düşüş belirtisi yok
Zirvenin ilk haftasında küresel sera gazı emisyonlarına 
yönelik açıklanan veriler, sıcaklık artışını 1,5 dereceyle 
sınırlandırmak için gereken emisyon azaltım 
seviyelerinin başarılamadığını gösteriyor.
Dünya nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan 138 
ülkenin 2050’de net sıfır emisyona ulaşma taahhüdü 
bulunmasına rağmen, bu taahhütler henüz emisyon 
verilerine yansımış değil.
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Dijital Dünyada Kadın Girişimci Motivasyon Cafe

Bilim Yolculuğu Yüreklendiren Kadınlar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) çatısı altında, ihtiyaç duyulmaya devam edildiği sürece kalıcı ve yapıcı bir şekilde kadınların 
ekonomiye nitelikli katılımları ve girişimcilikleri için çalışmayı hedefleyen konseyimizin başarılı çalışmalara imza atması ve 
olabildiğince fazla kadına ve dolayısı ile topluma fayda sağlaması için 2022 yılı boyunca bir çok çalışma gerçekleştirdik. 
Kısa ve orta vadeli olarak, kadınların ekonomiye katılım çalışmaları çerçevesinde, eğitimler sağlamak, cesaretlendirme 
etkinlikleri yapmak, iş kurma rehberliği sağlamak, mentörlük sağlamak, tematik olarak dijitalleşme ve yeşil ekonomi 
alanlarında girişimciliği hedeflerken, kendi konseyimizin de kurumsallaşma çalışmaları ve kurumlar arası iş birliklerini  
güçlendirmeye devam ettirdik ve devam ettireceğiz. Bunlar için kendi yürüttüğümüz; ‘Yüreklendiren Kadınlar’, ‘Girişimci 
Motivasyon Cafe’, ‘Dijital Dünyada Kadın’, ‘Bilim Yolculuğu’, ‘İşim için Gelişiyorum’, ‘Döngüsel Ekonomi ve Kadın’, ‘Yeşil Hat 
Tüzüğü Bilgilendirme Çalışması’ yanı sıra uluslararası olarak yuvarlak masa toplantılarına katılım, WEgate platformuna ve 
yürütme kuruluna üyelik ve Finansa Erişim zirvelerine Brüksel’de katılım, ‘Building Bridges’e katılım, ‘İşini Kur’ projesinde 
uygulayıcı partner ve bir çok yerel ekonomik ve kadın örgütlerinin etkinlik ve faaliyetlerine katılım ve katkı sağlamaktan 
mutluyuz.

KTTO
Kadın Girişimciler 

Konseyi
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KTTO
Kadın Girişimciler 

Konseyi

Girişimciler Yolda

TOBB - 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Gününü’nde, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi 
Ankara’da gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) ve 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakıf (TEPAV) iş 
biriliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Türkiye’nin Girişimci 
Kadın Yarışması’ ödül törenine katıldılar.

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Colin Stewart 
ve Dünya Bankası Avrupa Program Yöneticisi daveti 
ile Ada Genelinde Ekonomik Fırsatlar konulu yuvarlak 
masa toplantısı davetine icabet edilmiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi Heyeti 
Brüksel’de gerçekleştirilen WEgate Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi 
tarafından organize edilen “Yeşil Hat Tüzüğü 
Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Estonya’dan  Cronimet Nordic OÜ Yönetim Kurulu üyesi 
ve yöneticisi Eva Pedjak,  ‘Döngüsel ekonomi ve Kadın 
Girişimcilik’ konularında kendi değerli deneyimlerini 
anlattı.

Vizyonumuz ‘Kadın girişimcilerin iş dünyasına etkin katılımını sağlamak ve bunu sürdürebilir kılmak’. Vizyonumuz 
doğrultusunda yıllık planlamalarla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2023 yılında başlatmış olduğumuz çalışmalara devam 
ederken ‘Girişimcilik ve İstihdam’da Kadın; Tespitler ve Algılar’ anket ve rapor lansmanını paydaşlarlar tamamlanacak bir 
çalıştay ile tamamlamayı planlarken, Bilim Yolculuğu, İşim için Gelişiyorum farklı bölgelerde uygulayacağız. Dijital Dünyada 
Kadın projemizi yeniden uygulamayı hedeflerken ise ayrıca Dijital Alan projemizi ve bir çok farkındalık ve kadınlarımıza 
dokunan çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. 
Dünya, kadın dahilse döner.

KGK “Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme” konulu çalışma toplantısına katıldıKGK “Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme” konulu çalışma toplantısına katıldı
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Faiz artışları küresel konut pazarını 
vuruyor
Pandemiyle patlama yaşayan konut pazarı 
uzmanlara göre 2021’in sonunda zirveyi gördü ve 
küresel borçlanma maaliyetlerindeki artışa paralel 
finansal krizden bu yana en kötü düşüşünü yaşıyor. 
Gelirlerin konut fiyatları kadar yükselmemesi ve faiz 
artışlarıyla mortgage ödemelerinin gelirlerin daha 
büyük bir kısmına denk gelmesi beklenen krizin 
ana nedenlerinden olarak görülüyor. Rekor düşük 
borçlanma maliyetleriyle geçen pandemi döneminde 
rekor artışlar görülen konut fiyatlarında ABD Merkez 
Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez 
bankalarının faizleri rekor enflasyonla mücadele 
amacıyla artırması sonucu 2023’te ciddi düzeltmeler 
geleceği tahmin ediliyor. Financial Times’da yer alan 
ve Oxford Economics verilerine dayandırılan analize 
göre konut sektöründeki düşüş çok geniş bir tabana 
yayılacak. Dünya genelinde ev sahiplerinin konut 
kredisi (mortgage) ödemeleri giderek ağırlaşırken, 
ev sahibi olmak isteyen kişilerin gelirleri ise konut 
fiyatları kadar hızlı artmadı ve geçim krizleri Ukrayna 
Savaşı’yla daha da derinleşmiş durumda. Oxford 
Economics Başekonomisti Adam Slater “Gelişmiş 
ekonomilerde mortgage faizlerinde görülen artış 
bazı konut pazarlarını derin bir krize sokacak” diyor. 
Slater’ın ifadeleriyle şu anda küresel konut piyasasında 
görünüm 2007-2008 döneminden bu yana en endişe 
verici duruma geldi ve piyasa “ya hafif düşüş ya da çok 
derin bir düşüş” yaşayacak.

“Peşinata yetecek parayı biriktiremiyorlar”
ING ekonomisti James Knightley ise potansiyel 
alıcıların sektörün can damarı peşinat ödemelerinde 
zorlanacağına dikkat çekiyor: “ABD’de artan geçim 
maliyetleri ve hisse piyasalarındaki düşüşler ilk kez 
konut alacak kişilerin – sektörün can damarı olan – 
peşinat ödemesine yetecek kadar biriki yapabilmelerini 
zorlaştırdı.”

Türkiye’de işsizlik Eylül’de 
yeniden çift hanede

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin işgücü 
istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsizlik oranı 
0,3 puanlık artışla yüzde 10,1’e yükseldi. Genç 
nüfusta işsizlik oranı da arttı. Böylece Ağustos’ta 
yüzde 9,6 olarak 4 yıl sonra ilk kez tek haneye inen 
işsizlik oranı Eylül’de yeniden çift haneye çıktı.
TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki 
kişilerde işsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya 
göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 
seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 
yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak 
tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı Eylül’de bir önceki aya 
göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, 
istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 
47,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,0 iken 
kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 
67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 
52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı 
erkeklerde yüzde 71,3 kadınlarda ise yüzde 35,0 
oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı yükseldi
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik 
oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %19,6 
oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde 
yüzde 16,5, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak 
tahmin edildi.



 
 

 
 

 

Daha fazla bilgi için:    
info@shipyardcyprus.com / repair@shipyardcyprus.com / Tel: +90 533 849 05 10  
Liman İçi PK6, Gazimağusa Tersanesi, G.Mağusa, K.K.T.C 
 

> Her Türlü Deniz Malzemeleri ve Boya Tedariği 
> Ağır İş ve Kuyu Kazma Makinaları Kaynak ve 

Tadilatları 
> Liman, Mendirek, İskele ve Kıyı Yapıları İnşaatları 
> Her Türlü Kaynak İşleri 

 

SShhiippyyaarrdd  FFaammaagguussttaa  LLttdd..    //  MMaağuussaa  TTeerrssaanneessii    
HHeerr  TTüürrllüü  DDeenniizz  AArraaccıı  vvee  GGeemmii  BBaakkıımm  OOnnaarrıımmıı  İllee  YYeennii  GGeemmii  İnnşaaaattıı  
FFaaaalliiyyeettlleerrii  YYaannıınnddaa  ÜÜllkkeemmiizzddee  AAğıırr  İş  MMaakkiinneelleerriinniinn  TTaammiirr  İşlleerriinnddee  
SSeerrttiiffiikkaallıı  PPeerrssoonneell  iillee  HHiizzmmeett  VVeerrmmeekktteeddiirr..  

CNC - Kesim Plazma (3mm – 35mm sac)    

TORNA - Sanayi Tipi Torna (Çapı 80cm, Boy 6m Kızak Üzerinde 
Çap 115cm, Ara parça söküldüğünde çap 155cm)    

TAŞLAMA -  500mm çapa kadar taşlama tezgahı 

PRES - 450 Ton Kapasiteli Pres Makinesi  

SİLİNDİR - Büyük ve Orta Boy Sanayi Tipi Silindirler  
 

> 50 Ton Kaldırma Kapasiteli Deniz Vinci 
> 8 metre Tarama Kapasiteli Deniz Derinleştirme 

Dubası 
> 200 Ton Kaldırma Kapasiteli Deniz Barcı 
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Avrupa Komisyonu SRSS Direktör Yardımcısı Kjartan 
Bjornsson beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Turgay Deniz’e ziyarette bulundu. 
Ziyarette Oda Başkanı’na Yönetim Kurulu Üyesi Omaç 
Cin, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, İzzet 
Adiloğlu, Üye Sicil ve Ticari İşlemler Görevlisi Şeniz 
Avcıoğlu eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Hellim’in PDO tescili 
kapsamında ada çapında denetimleri yapmakla 
görevlendirilen Bureau Veritas yetkilileriyle görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmede PDO denetimi sürecine 
ilişkin teknik istişarede bulunuldu. Avrupa Komisyonu 
temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede Oda 
Başkanı Turgay Deniz’e Genel Sekreter Yardımcıları 
Mustafa Ergüven ile İzzet Adiloğlu, Üye Hizmetleri 
Görevlisi Şeniz Avcıoğlu ve Hellim Çalışma Grubu 
üyeleri Kemal Öztürk ile Meriç Avunduk eşlik etti.

USİAD Afrika Temsilcisi Başkanı Kenan Aydın, 
beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Ticaret Odasını 
ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Vekili Aziz 
Limasollu’ya, Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Adiloğlu 
eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği fuarda yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Kadın 
Statüsü Genel Müdürlüğünden , Genel Müdür Yardımcısı Sn.Hülya 
Yavuz ile beraberindeki Uzman Yardımcısı Kadir Sevimli ve T.C Lefkoşa 
Büyükelçiliği Çalışma Müşavirliğinden, Uzman Elif Dilek Kaya, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyini ziyarette bulundular. 
Görüşmede kadının iş dünyasındaki yeri, kadın girişimci, eğitim ihtiyaçları 
ile karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine yönelik yapılan çalışmalar 
paylaşılmıştır. Ziyarette, Kıbrıs Türk Ticaret Odası KGK Başkanı Sn.Meryem 
Çerkez Gürtunç , KTTO YK ve KGK üyesi ve Sn.Evren Günsel Erçelik , KGK 
üyeleri Sn.Nilay Nizam Paralik,Sn. Eda Bağcı, Sn.Berna Ercantan Defterali 
ve KTTO İş Geliştirme Uzman Yard.Fikriye Tursun hazır bulundu.
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Muhaceret Affı uygulamaya girdi.. 
Af, 90 gün sürecek

KKTC’de izinsiz olarak bulunmaları sebebiyle cezaya 
düşmüş yabancılara af öngören ve halk arasında 
Muhaceret Affı olarak bilinen “Yabancılar ve 
Muhaceret (Değişiklik) Yasası” bugünden itibaren 3 
Şubat tarihlerine kadar her iki tarih de dahil olmak 
üzere 90 gün süreyle geçerli olacak.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
KKTC’de bulunan cezaya düşmüş yabancılar, 
Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
90 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi 
https://icisleri.gov.ct.tr/ adresine girerek online olarak 
bir asgari ücret ödeyerek aftan faydalanabilecek.
Cezaya düşmüş yurt dışında bulunan yabancılar ise 
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KKTC yurt 
dışı konsolosluklarına veya temsilciliklerine 90 gün 
içerisinde şahsen başvuru yapmaları ve Muhaceret 
Dairesi’nin gerekli incelemeyi yaparak, onay 
vermesinden sonra ülkeye girişlerinde bir brüt asgari 
ücret ödeyerek aftan yararlanabilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
4 Kasım 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında, 
18/2021 sayılı Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) 
Yasası ile çıkan Muhaceret Affından faydalanan 
kişilerin bu muhaceret affından faydalanamayacağı 
ifade edildi.

Kamu Hizmet Komisyonu, ilan ettiği sınavlara 
başvuruları artık internet üzerinden kabul edecek.
Online başvur ilk kez Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) 
sınavlarında uygulanacak. Bu sınavlar için belirlenen 
son başvuru tarihi 30 Aralık.
KHK’dan yapılan açıklamaya göre, daha hızlı ve verimli 
hizmet sunabilmek, vatandaşların zaman kazanmasını 
sağlamak için bu hazırlanan uygulama kapsamında 
başvurular online yapılacak.
Online başvuru dönemi Yeterlik Sınavları ve Yabancı Dil 
(İngilizce) Sınavı ile başlayacak. Bu sınavlara başvuru 
yapacak adaylar bu hizmetten yararlanabilecek ancak 
bir süre daha eski yöntemle başvuru da kabul edilecek.
Online başvuru için adaylar, Kamu Hizmeti Komisyonu 
resmî web sayfasındaki (khk.gov.ct.tr) “Online Başvuru” 
kısmına tıklayacak. Adayın 10 haneli kimlik numarası, 
adı, soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesiyle 
başlayan kayıt süreci, müracaat ile ilgili istenilen 
evrakların sisteme yüklenmesi ile devam edecek. Bu 
işlemin ardından Gelir ve Vergi Dairesi’nin sayfasına 
yönlendirilen müracaatçı sınav harcını ödeyerek 
müracaatını başarıyla tamamlamış olacak.
Online başvuru ile ilgili tüm sorular için 2292750 
numaralı telefonundan 141,139 ve 148 dahili hatlar 
tuşlanıp Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yardım ve 
bilgi alınabilecek.

Yeterlik ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavlarına son 
başvuru tarihi 30 Aralık. Online başvuru için faydalı 
bilgilerse şöyle:
“Online başvuru sırasında, telefon numarası ile ilgili 
bir uyarı mesajı almanız halinde, bir kereye mahsus 
Kamu Hizmeti Komisyonuna gelip telefon numarasını 
güncellemeniz gerekmektedir. Sayfaya 15 MB’den 
fazla dosya boyutu yüklenemez. Yalnızca Jpeg, Jpg ve 
Png uzantılı resim dosyaları yüklenebilir.
Online başvurularda başvuru harcının en geç 24 saat 
içinde online olarak ödenmesi gerekmektedir.
Son gün yapılacak online başvurularda yapılacak 
online ödemeler gün sonu saat 23:00’a kadar 
yapılmalıdır.
Online başvurularda belirtilen sürelerde ödemelerin 
yapılmaması halinde başvuru iptal edilir.
Sınav harcı ödemeleri sonrası başvurunuzun 
tamamlanıp tamamlanmadığını SMS ile gönderilen 
“Başvuru Takip Linki”nden takip edebilir.”

Kamu Hizmeti Komisyonu’nda 
online başvuru dönemi

Seyrüsefer ödemelerinde sahte 
sitelere dikkat!
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, devletin resmi 
sitesinin haricinde seyrüsefer ve muayene harcı  
ödemesi kabul edien sitelerin dolandırıcılar 
tarafından oluşturulduğuna işaret ederek, vatandaşı 
dikkatli olması konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, motorlu araçların 
seyrüsefer ve muayene harcı ödemelerinin internet 
üzerinden kredi kartıyla ödenebileceği tek adresin 
Vergi Dairesi’ne ait https://online.vergi.gov.ct.tr 
adresi olduğu, bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın internet sitesi www.bub.gov.ct.tr  
adresi üzerinden de ulaşılabileceği kaydedildi.
Açıklamada, internette yapılan seyrüsefer 
ödemesine ilişkin aramalarda e-odemem.com/
kktc-seyrusefer-online-odeme/ adresinde bulunan 
sitenin dolandırma amaçlı kurulan sitelerden 
olduğu ve bakanlığın söz konusu siteye erişimin 
engellenmesi için harekete geçtiği belirtildi.
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İngiltere’de Ekim ayında enflasyon tahminleri 
aşarak 41 yılın zirvesine çıktı. Bu durum 
Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına devam 
etmesi konusunda baskıyı artırdı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) 
verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) Ekim’de aylık yüzde 2, yıllık bazda 
11,1 yükseldi. İngiltere Merkez Bankası yıllık 
enflasyonun yüzde 10,9 olmasını bekliyordu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 
tahmini ise yüzde 10,7 idi.
Gıda ve artan enerji faturaları enflasyonun 
1981’den beri en yüksek seviyeye çıkmasında 
etkili oldu.
Çekirdek enflasyonunda artış değişmeyerek 
yüzde 6,5 oldu.
Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey 
borçlanma maliyetlerini daha da artırmaya 
hazır oldukları mesajı vermişti. Enflasyon 
Merkez Bankası hedefinin 5 misli üzerinde 
seyrediyor.
ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 
1977’den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini 
belirtti.
Veri sonrası sterlin dolar karşısında yüzde 0,3 
yükseldi.
Uzmanlar, küresel tedarik zinciri şoklarındaki 
azalma ve zayıf büyümeyle fiyat baskılarının 
azalmasını bekliyor. Güney Kıbrıs’ta 3 ayda 5 bin yeni 

işsiz
Güney Kıbrıs’ta Ekim ayı sonuna kadar kayıtlı işsiz 
sayısının 11 bin 183 kişi olduğu ve bunlardan 5 bin 
362’sinin son 3 ay içerisinde listeye eklendiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine 
dayanarak, Ekim ayının yalnızca son 15 günü içerisinde, 
kayıtlı işsiz listesine bin 204 kişinin eklendiğini yazdı.
Gazete, 24 yaşın altında 505, 25-29 yaş aralığında 
bin 207, 30-39 yaş aralığında 3 bin 142, 40-49 yaş 
aralığında 2 bin 351, 50-59 yaş aralığında 2 bin 539, 
60-64 yaş aralığında bin 353, 65 yaş üzerinde de 86 
kişinin işsiz olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta elektrik ucuzladı
Güney Kıbrıs’ta elektrik ucuzladı. Güney Kıbrıs’ta bu 
ay için, Kıbrıs Elektrik İdaresi’nin (AİK) üstlendiği yakıt 
bedelindeki azalma nedeniyle, elektrik faturalarının 
yüzde 1,5 oranında daha düşük olacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, bu oranın rakamsal karşılığına örnek 
olarak, ortalama 800 kilowatt elektrik tüketimine 
karşılık KDV dahil 235 Euro ödeneceğini, yani kilowatt 
başına 29 sent ödeneceğini gösterdi.
Gazete, Ekim ayı faturalarında da yine petrol 
fiyatlarıyla bağlantılı olarak yüzde 5 oranında düşüş 
olduğunu anımsattı.

İngiltere’de  enflasyonİngiltere’de  enflasyon  
41 yılın zirvesinde41 yılın zirvesinde
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Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği 
Ofisi (KEİ) finans desteği, Çukurova Kalkınma Ajansı 
teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme 
Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmekte olan 
hibe programlarına başvurular açıldı.
KEİ’den yapılan açıklamada, TC Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay tarafından dün KKTC Toplu 
Açılış ve Lansman Töreni’nde açıklanan hibe 
programlarının, hayallerini gerçekleştirmek isteyen 
Kıbrıs Türkü yatırımcı ve girişimcilere fırsat sunacağı 
belirtildi.
Programlarla, KKTC’deki tarım, turizm ve sanayi 
sektörlerinin potansiyelinin geliştirilmesinin yanı 
sıra girişimcilik ekosisteminin de büyümesinin 
amaçlandığı kaydedildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “2022 Yılı Tarım 
ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı”, Başbakan 
Yardımcılığı Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı 
“2022 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı”, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “2022 
Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” 
olmak üzere 3 başlığa ayrılan programlara başvurmak 
isteyen adaylar, 2 Aralık’a kadar aktif olacak tarim.gov.

ct.tr, ekonomi.gov.ct.tr,  turizm.gov.ct.tr, yaga.gov.
ct.tr, tchibe.kei.gov.tr adreslerine, KKTC Başbakanlık 
“Girişimcilik Projesi”ne başvurmak isteyen girişimci 
adayları ise girisimcilik.kei.gov.tr, yaga.gov.ct.tr, 
ekonomi.gov.ct.tr, adreslerindeki adımları takip 
ederek başvurularını yapabilecek.
Başvuru süreçleri iki aşamalı olarak gerçekleşecek 
tarım, turizm, sanayi hibe programlarının ilk aşaması, 
elektronik ortamda gerçekleşecek. İlk aşamayı geçen 
adaylar, 27 Aralık 2022-13 Şubat 2023 tarih aralığında 
elektronik ortamda projelerini sunacak.

Toplamda 19 milyon TL destek
Tarım, turizm, sanayi mali destek programları 
kapsamında her biri için 5 milyon TL, Girişimcilik Projesi 
kapsamında ise 4 milyon TL olmak üzere toplamda 19 
milyon TL hibe desteği sunan programlar ile faaliyet 
alanı kapsamında projeler sunan KKTC vatandaşlarının 
kendi ilgi alanları, yetenekleri, eğitimleri ve eğilimleri 
doğrultusunda üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Programlara ait başvuru formları ve rehberlerin yer 
aldığı bilgilere, tüm paydaşların web sayfalarından 
ulaşılabileceği belirtildi.

Tarım, Turizm, Sanayi 
Hibe Programları ve Girişimcilik 
Projesi Başlıyor
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