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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

 MART 2018 

Oda Yönetim Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

5 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen ziyarette; KTTO Başkanı Turgay Deniz, 4’lü koalisyon hükümetinin 
kurulmasının büyük bir cesaret örneği olduğunu belirterek, hükümetten beklentilerinin, aynı cesaret ve 
kararlılıkla icraatları ortaya koymak olduğunu söyledi. 

KTTO Başkanı Deniz, ülkede yaşanan siyasal istikrarsızlığa da değinerek, “temennimiz büyük bir cesaret 
örneği sergilenerek kurulan hükümetin uzun soluklu olmasıdır” dedi. 

Ülke açısından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çok önemli olduğuna da değinen Deniz, ulaştırma ve 
haberleşmenin yatırımcı için önemli bir kriter teşkil ettiğini, ulaşım ve haberleşmenin gelişmediği ülkelerin 
yatırımcı beklemesinin hayal olduğuna dikkati çekti. 

Ülkede yapılacak çok işin olduğunu da belirten KTTO Başkanı Turgay Deniz, Oda olarak gereken iş birliğine 
hazır olduklarını belirterek Bakan Atakan’a yeni görevinde başarılar diledi. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da KTTO heyetini kabulünde yaptığı konuşmasında, ilk günden 
beridir, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çok geniş bir perspektife sahip, birçok farklı konuları uhdesinde 
barındıran bir bakanlık olduğunun bilincinde hareket ederek, bu doğrultuda çalıştıklarının altını çizdi. Ayrıca 

Bugüne kadar ötelenen veya görmezden gelinen sorunların var olduğuna işaret eden Bakan Atakan, “çağın 
gerisinde ve ülke insanımıza yakışmayan hizmetler üretiliyor. Görev süremiz boyunca birincil önceliğimiz, 
kafa yapısı olarak çok ileride olan insanlarımıza yakışır hizmeti, çağın gerekliliklerini yakalayacak şekilde ve 
geri kalmışlığın önüne geçilecek şekilde hayata geçirmektir” dedi. 

Belirtilen hedefe ulaşabilmek adına, tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeye ve her türlü iş birliğine hazır 
olduklarını belirten Bakan Atakan, KTTO yetkililerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 
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Genel Sekreter Aysun Önet İleri, 
“Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 
Konferansı’nda Odamızı temsil Etti. 
 

1 Mart 2018 tarihinde Bedesten’de gerçekleştirilen 
konferansındaa konuşan İleri küreselleşme ve gelişen 
teknolojinin işletmeleri dahaa rekabetçi olmaya ve 
sürdürülebilirlikleri sağlamak için bu değişim vee gelişmelere 
ayak uydurmak durumunda olduklarını belirtti. Bununn için de en 
önemli ön koşullardan bir tanesinin iyi ve doğru yönetim -ve 
kurumsal yönetim olduğunu söyledi. Şeffaflık ve Hesapp 
verilebilirlğin kurumsal yönetimin temel ilkelerin arasında yer r 
aldığına değinerek uluslararası perspectifden bu kapsamdakin            
göstergeleri paylaşarak, KKTC’deki uygulamalar hakkındaa 
değerlendirmelerdee bulundu. 

 

KKTC Sağlık Bakanlığı’na nezaket ziyareti 
gerçekleştirildi. 

8 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Başkan 
Turgayy                                    Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp, Serhan Kaner ve Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri yer aldı. Ülkenin istenilen refah 
seviyesine ulaşabilmesinin vergi reformu ile mümkün olacağını 
belirten Deniz, bunun için herkesin çalışması gerektiğine vurgu 
yaptı. Ekonomik büyümenin kaynak oluşturmak ile mümkün 
olacağını söyleyen Deniz, reformun gerçekleştirilmesi için cesur 
adımlarla hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Filiz 
Besim de KKTC’nin en köklü kurumlarından olan KTTO’nun 
önemine dikkat çekerek, her türlü iş birliği önerisine açık 
olacaklarını söyledi. 

 

 

AB Komisyonu Kıbrıs'ta Çözüme Destek 
Ofisi Masa Şefi Kjartan Bjornsson 
Odamızı ziyaret etti. 
 

8 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Yeşil Hat 
Tüzüğünde karşılaşılan sorunlara değinildi Ticari ararçlar ve 
işlenmiş gıda ürünleri yanında taze balık geçişleri ile ilgili öneriler 
paylaşıldı.

 
Oda, Belediyeler Değişiklik Yasa 
Önerisine İlişkin Oda Görüşlerini Meclis 
Başkanlığına gönderdi. 
 

9 Mart 2018 tarihinde gönderilen yazıda, hâlihazırda yürürlükte 
olan vergi ve ücretlerin kat kat üzerinde ise aylık asgari ücretin 
%2’si (yüzde iki) ile aylık asgari ücretin 5 katı olarak 
öngörülmüştür. Mevcut Yasa’daki harç ve vergi miktarlarında 
herhangi bir değişiklik yapılmamasıdır. Asgari ücrete endeksli bir 
düzenleme yapılacaksa ise; belirlenecek asgari ücret bazlı 
oranlar, hâlihazırda yürürlükte olan miktarlarda artışa sebebiyet 
vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.  
Yasa Önerisindeki 41. maddeye göre Esas Yasa’nın 94’üncü 
maddesi değiştirilerek kıymet ve tartı ücretlerinin kapsamı 
genişletilmektedir. Günümüz koşullarında kıymet ve tartı 
düzenlemesine artık ihtiyaç duyulmamaktadır. Faturaların ibraz 
edilmesi veya mallar satılırken malların tartı için hazır olduğunun 
Belediye’ye bildirilme zorunluluğu gibi düzenlemelerin günümüz 
ticaret/ekonomi koşullarında uygulanabilir olmadığı aşikârdır.  
Önerimiz, söz konusu ücretlerin kapsamının genişletilmesi değil 
aksine, kıymet ve tartı ücretinin Belediyeler Yasası kapsamından 
tamamen çıkarılarak yürürlükten kaldırılmasıdır. 
Öneride, genellik (her belediyede farklı uygulamalara neden 
olunmaması), eşitlik, ödeme gücü ve uygulanabilirlik ilkelerini 
gözetmelidir”. Ekonominin ve işletmelerin kaldırabileceği vergi 
yükünün çok üzerinde tasarlanan vergi ve harçlar, işletmelerin 
maliyetlerini daha da artıracak ve zor ekonomik koşullar altında 
mücadele etmekte olan işletmelerimize ve piyasalara olumsuz 
yansıyacaktır. Bu bağlamda, söz konusu değişikliğin 
uygulanması ülkede pahalılığa da yol açacaktır. Mevcut 
Yasa’daki miktarlar dahi iş insanları tarafından zorlukla 
ödeniyorken, tasarlanan yüksek artışlar kabul edilebilir değildir. 

 
 

http://www.ktto.net/events/ab-komisyonu-kibrista-cozume-destek-ofisi-masa-sefi-kjartan-bjornsson-ziyareti/
http://www.ktto.net/events/ab-komisyonu-kibrista-cozume-destek-ofisi-masa-sefi-kjartan-bjornsson-ziyareti/
http://www.ktto.net/events/ab-komisyonu-kibrista-cozume-destek-ofisi-masa-sefi-kjartan-bjornsson-ziyareti/
http://www.ktto.net/events/ab-komisyonu-kibrista-cozume-destek-ofisi-masa-sefi-kjartan-bjornsson-ziyareti/
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Başkan Vekili Mehmet Eziç, DAÜ 6’ncı 
Uluslararası Kariyer Haftası Açılış 
Töreni’nde açılış konuşması yaptı. 
12 Mart 2018 tarihinde yaptığı konuşmada Eziç; KTTO'nun 
uluslararası tanınmış statüsü ile KKTC iş yaşamının ülkenin 
ekonomik ve toplumsal gelişimine yönelik faaliyetlerinden 
bahsetti. Eziç, güçlü bir ekonominin; potansiyelinin ve rekabet 
önceliklerinin farkında olan, bu konuda geleceğini şekillendiren 
bir ekonomi olduğunu belirtti.  Bilgi birikimi, inovasyon 
kapasitesi ve gelişen dünya koşullarının ihtiyaç duyduğu 
becerilerle donatılmış eğitimli insan kapasitesinin ülkelerin 
gelişiminde en önemli araç olduğunu vurgulayan Eziç, ülkemiz 
için “daha fazla istihdam, daha fazla gelir ve daha fazla refah"ın 
arzulandığını belirtti. 

Üniversitelerin sadece akademik çalışmaların uygulandığı bir 
merkez değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan kalifiye eleman 
yetiştirme kapasitesine de sahip bir kurum olduğunu söyleyen 
Eziç, öğrencilere geleceğe dair iş yaşamlarını etkileyecek 
öğütlerde de bulundu. 

 

Almanya Lefkoşa Büyükelçisi Franz 
Joseph Kremp, Odamıza bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. 
13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; KKTC’nin 
ekonomik ve ticari konular yanında, ortakişbirliği alanları 
hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 
 

 

Oda, 2018 yılı KKTC bütçesi ile ilgili basın 
açıklaması yaptı. 
14 Mart 2018 tarihinde Oda’dan yapılan açıklamada; hükümetin 
bütçe çalışmaları hakkında değerlendirmelerde yapılarak, 
beklentiler dile getirildi. Açıklama aşağıda gibidir;  

“Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz Pazartesi 
gününden itibaren görüşülmeye başlanan 2018 Bütçe Yasa 
Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin karşı karşıya 
bulunduğu sorunları ortaya koyması bakımından öğretici ve yol 
göstericidir. 

Bütçe taslağına göre, kamu maliyesinin maaş ve maaş nitelikli 
ödemeleri karşılamaya ancak yettiği, yerel gelirlerimizin yanı 
sıra Türkiye yardım ve kredilerinin önemli bir bölümünün de cari 
harcamalar için kullanıldığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

KKTC devletinin toplamı 5 milyar TL’yi aşan kamu iç borcuna 
karşılık yıllık olarak sadece 230 milyon TL faiz ödemesi ayrılması, 
KKTC kamu maliyesinin borç biriktiren bir yapıda olduğunu 
kanıtlamaktadır. 

Bu durumda, KKTC bütçesinden sağlanacak ödeneklerle eğitim, 
sağlık, ulaşım gibi halkımızın temel gereksinmelerinin 
karşılandığı alanlara yatırım yapılması veya ekonomik büyüme 
için gerekli görülen teşvik uygulamalarının etkili bir şekilde 
sürdürülmesi beklenemez. KKTC bütçesinin bu yapısının 
değişebilmesi, yapısal reformların hayata geçmesi, devlet 
gelirlerinin artışına neden olacak şekilde reel ekonomik 
sektörlerin canlandırılması, verimli hale getirilmesi ve 
yatırımların artması ile mümkün olabilecektir. 

Bu gerçekler ışığında, KKTC devletinin reformcu bir anlayışla 
yönetilmesinin bir tercih değil, kesin bir zorunluluk olduğunun 
altını çizmek gerekiyor. KKTC’nin, vergi ve yerel yönetimler 
reformlarını da içerecek şekilde bir kamu reformuna ihtiyacı 
vardır. Özel sektör faaliyetlerini genişletmek, ekonomik 
büyümeyi sağlayabilmek için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 
özel sektör yatırımlarının önünün açılması gerekmektedir. 

2018 yılı bütçesinin rakamlarının bize gösterdiği başlıca 
gerçekler bunlardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu sorunların 
aşılmasının yolu olarak değerlendirdiği ve KKTC halkının 
geleceğini olumlu yönde etkileyeceğine inandığı reform 
hareketlerinin başlıca destekçisi olmaya devam edecektir.” 
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Zaman Yönetimi ve Planlaması Eğitimi 
gerçekleşti. 
17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde; zaman 
planması, zaman kavramı ve önemi, iş dünyasında ulaşılmak 
istenen hedefler, zamanı planlamanın kazandırdıkları, somut 
planlama önerileri ve stratejik önceliklendirmenin rolü 
konularında bilgiler paylaşıldı. 

 
 

Oda Başkan Vekili Semral Erel, Kuzey 
Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik 
Değerlendirilmesi Konferansında     
konuşması yaptı. 

 
20 Mart 2018 tarihinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü tarafından 
hazırlanan "Kuzey Kıbrıs Ticaret Sektörünün Ekonomik 
Değerlendirmesi" konulu konferansta konuşan Erel; KKTC için 
daha fazla istihdam, gelir ve refah seviyesine ulaşmanın ancak 
özel sektör öncülüğünde ve rekabet edilebilirlik ekseninde bir 
gelişme ile mümkün olacağını savunduğunu, özel sektörün ve 
üyelerinin gelişimi ve uluslarası düzeyde rekabet düzeylerinin 
yükseltilmesi için büyük gayretler sarf ettiğini, çalışma ve 
girişimlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Rekabet edebilirlik 
konusunun işletmeler açısından hayati bir önem taşıdığını dile 
getiren Erel, “Odamız bu konuda özellikle idari, yasal ve mali 
düzenlemeler açısından iş ve yatırım ortamını geliştirici, 
maliyetleri düşürücü ve verimliliği arttırıcı öneriler geliştirerek, 
bunları ilgili kamu kurumlarıyla paylaşarak, en hızlı şekilde 
hayat bulması için yoğun bir mesai harcamakta, bilimsel 
çalışmalar yapmaktadır” dedi. 

 

  

Oda Başkan Vekili Semral Erel, DAÜ 6’ncı 
Uluslararası Kariyer Fuarı'nda açılış 
konuşması yaptı. 
14 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği konuşmasında Erel;  
öğrencilerle iş tecrübelerini paylaşarak, Odamız ile DAÜ 
arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, DAÜ 6’ncı 
Uluslararası Kariyer Fuarı'nda yerini aldı. 
14 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen fuarda Odamız da katılım 
gösteren öğrencilere yönelik bir stand açtı. Ticaret Uzmanı Sonay 
Özmen'in Odayı temsil ettiği fuarda; Oda çalışmaları ve faaliyet 
alanları hakkında bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. 
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Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(HASİAD) Odamızı ziyaret etti. 
23 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Oda Başkanı 
Turgay Deniz’e Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp eşlik etti. 
Ziyarette; Ziyarete, HASİAD Başkanı A. Gökhan Alkan, Hatay 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ve 
beraberlerindeki heyet odamızı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette 
KKTC’deki yatırım imkanları, iş yapılabilirlik ve şirket kurma 
konuları görüşüldü ayrıca KKTC’deki siyasi ve ekonomik yapı 
hakkında bilgiler paylaşıldı. 
 

 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası SWOT, PEST ve 
Stratejik Amaçların Belirlenmesi 
Çalışması yapıldı. 
24 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda; KTTO’nun 
kısa, orta ve uzun vadeli strateji, amaç ve hedeflerini ortaya 
koyacak Strateji Planlama belgesinin hazırlanmasına yönelik 
SWOT, PEST ve Stratejik Amaçların Belirlenmesi Çalışması'nı 
gerçekleştirdi. 

 

KTTO ile İTÜ-KKTC arasında işbirliği 
protokolü imzalandı. 
 

23 Mart 2018 tarihinde imzalanan protokole göre; paydaşlar 
arasında konularında uzman kişiler tarafından seminerler, 
sunumlar, konuşmalar düzenlenecektir. Ayrıca gündemdeki 
konularla ilgili Oda mensuplarının ve öğretim üyelerinin 
katılacağı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacağı yuvarlak 
masa toplantıları, paneller, çalıştaylar organize edilecektir. 
Protokol kapsamında ayrıca; iki taraf arasında bilimsel, 
toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik, mesleki ve eğitim iş 
birlikleri geliştirmek, Oda bünyesindeki ilgili tüm konularda 
toplumsal farkındalığı geliştirmek, Oda üyeleri ve personelinin 
ilgili akademisyenlerle toplum yararına ortak projeler 
geliştirmesi ve iş birliği konularında da uzlaşı sağlanmıştır. 
 

 
 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, 
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
23 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette Oda Başkanı 
Turgay Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, Yönetim Kurulu Üyesi 
Alp Cengiz Alp ile Genel Sekreteryer aldı.  
 
Oda Başkanı Deniz, Bakan’a yeni dönemde başarı dileklerinde 
bulunarak turizmin önemine dikkat eçkti ve özellikle Turizm 
Bakanlığı’nın ülke tanıtımında önemli rol oynadığına vurgu yaptı. 
Uçak bileti fiyatlarına acilen iyleştirme yapılması gerektiğini 
belirten Deniz, gemi seferleri için çalışmaların başlamasından 
duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretten ötürü teşekkürlerini 
sunan Bakan Ataoğlu da ulaşım problemleri için çalışmaların 
başlatıldığını vurguladı ve her türlü öneri ve iş birliğine açık 
olduğunu belirtti.  
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Oda, enerji konusunda basın açıklaması 
yayınlandı. 
 

29 Mart 2018 tarihinde ayınlanan basın açıklaması aşağıda 

sunulmaktadır: 

“Her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 

enerji yeterliliği ve fiyatları, yaşamın her alanını etkilemekte, 

ekonomimizin rekabet gücü konusunda belirleyici olmaktadır. 

Elektrik fiyatlarının yüksekliği ve elektrik dağıtım ağının düşük 

niteliği nedeniyle sık sık yaşanan kesintiler, mal ve hizmet üretimini 

olumsuz şekilde etkilemekte; ekonomik hayatta verimsizliğe neden 

olmaktadır. 

Bu gerçekler dikkate alındığı zaman, KKTC’deki elektrik sorununun 

çözümlenmesi için sürekli bir arayış içinde olunması elzemdir. Son 

zamanlardaki tartışmaları, bu arayışın bir yansıması olarak olumlu 

değerlendirmek gerekmektedir. 

Bu arayışın bir unsuru olarak Türkiye’den kablo ile elektrik 

getirilmesi hem arz güvenliğinin sağlanması hem elektrik 

fiyatlarının düşürülmesi hem de çevreyi olumsuz etkileyen 

faktörlerin ortadan kaldırılması bakımından umut vericidir. Bu 

konudaki çabaların daha somut araştırmalarla ilerleyebilmesi bu 

konuda siyasi irade gösterilmesini gerektirmektedir. Bu arayış 

sonunda, ülkemiz ve halkımız için en iyi seçeneğin 

değerlendirileceğine ise hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, elektrik arzının kalite ve fiyat olarak daha 

uygun hale gelmesi için yapılan tartışmaları yakından izlemekte; 

bu konudaki her girişimi desteklemektedir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur”. 

 

 

 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Brt’de 17. Saat programına konuk 
oldu. 
27 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen programda; Oda Başkanı 
Turgay Deniz, Yeşil Hat Ticareti, dövizdeki gelişmeler ve 
hükümetten beklentiler konularında değerlendirmelerde 
bulunmuştur.  
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Selen Necat, “Cam Tavanı Kırma 
Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası” konulu 
panele katıldı. 
28 Mart 2018 tarihinde AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilen” 
Cinsiyet Kotası, Cam Tavan etkisi ve ülkemizdeki durum” konulu 
panele katılan Yönetim Kurulu Üyesi Selen Necat, kadınların 
ekonomiye katılımındaki gelişmeler, yerel uygulamalarla fırsatlar 
hakkında bir konuşma yapmıştır.  
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Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu yapıldı. 
 

30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen forumda; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından 10’uncusu 

hazırlanan Rekabet Edebilirlik Raporu’nun bu yıl ki ana temasını, "İşgücü Piyasası’nda Uyuşmazlık" oldu. 

Siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, akademi ile medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 

etkinlik, sabah saat 10.00’da KTTO Konferans Salonu’nda yapıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen 

foruma Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, T.C. Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, diğer bakanlar, 

milletvekilleri, yabancı büyükelçiler, misyon şefleri, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı. 
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Forumun açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yapmış olduğu konuşmada, 

KKTC’nin rekabet edebilirliğini artırabilmesi için başta piyasasını büyütmeye yönelik adımlar atması gerektiğini 

belirterek, KKTC’nin dış pazarlara yönelik mal ve hizmet üretimini geliştirecek, dış pazarlara erişimini artıracak 

ve geliştirilerek uygulamalar hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Bunun ötesinde özellikle makroekonomik 

istikrardaki yapısallaşan sorunları minimize etme yönünde işletmelere daha verimli iş ve yatırım yapabilecekleri 

bir ortam sunulması gerektiğini belirterek, ülke ekonomisinde büyüme, istihdam ve halkımızın alım gücünün 

yükseltilmesi; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması ile mümkün olabileceğini 

söyledi. Bu nedenle iş ve yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak aşağıdaki önlemlerin sürat 

ve kararlılıkla alınması gerektiğini vurguladı.  

• Uzun bir zamandan beridir ihtiyaç duyulan vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin 

bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-Devlet çalışmalarının tamamlanması ve hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Vergi tabanını genişletecek ve vergi oranlarını yeniden düzenleyecek 

şekilde etkin ve adil bir vergi düzeni sağlamalıdır. 

• Etkin çalışan bir hukuk sistemi kurulmalı, vatandaşların adalete olan güveni yeniden tesis edilmelidir.  

• Özel sektörün sermaye birikimini ve verimliliğini güçlendirici tedbirlerler alınmalı, işletmelerimizin 

sermaye birikimleri ve kapasiteleri geliştirilmelidir.  

Ekonomik büyümeyi tetikleyecek yatırımlar hayata geçirilmelidir. Ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki 

fiziki altyapının iyileştirilmesine yönelik adımların atılması ve bu yatırımların hayat bulması, ekonomik 

büyümenin hızlanmasına da katkı sağlayacaktır. 

KKTC’de üretilen ürün ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması sağlanmalıdır. Siyasi koşullar ne 

olursa olsun, dış pazarlara ulaşabilmek ve rekabetçi olabilmek için uluslararası standartlarına erişim ve bunun 

için; üretim, belgelendirme, denetim ve ilgili diğer süreçlerin yerleşmesine imkan tanıyacak yasal çerçeve ve 

fiziki altyapının geliştirilmesi sağlanmalıdır.  

Deniz konuşmasında; işletmeler için iş yaparken karşılaştıkları en problemli faktörler arasında yetersiz eğitimli 

işgücü de yer aldığını ve bu yılki tema konusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İşgücü Piyasasında 

Uyuşmazlık olduğunu belirtti. KKTC emek piyasasında, piyasanın talep ettiği işgücünün niteliği ile piyasaya arz 

edilen emeğin niteliği arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu, bunun sonucunda yapısal işsizlik sorunu ortaya 

çıktığını belirterek, Raporda piyasadaki farklı uyuşmazlıkların boyutu ölçülmeye çalışılmış olup ve çıkan 

sonuçlara göre karar vericilere öneriler sunulduğunu söyledi. 

 

 
 

 

 


