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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

TEMMUZ 2018 

TOBB Heyeti KKTC’de 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İktisadi 
İlişkiler konulu toplantı yapmak üzere 2 Temmuz 2018’de Kıbrıs’ geldi. 
 

TOBB Heyeti onuruna yemek 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 2 Temmuz 2018, Pazartesi akşamı Merit Lefkoşa Otel'de Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetin onuruna yemek verdi. 
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Vetlam’dan KTTO’ya Sunum 

 
İşgücü piyasasını kalkındırmayı, mesleki eğitim ve geliştirmeyi 
amaçlayan bir teknik destek projesi olan Vetlam, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO) yönetimine sunum gerçekleştirdi. 
 
Sunumda, mukayeseli olarak Avrupa Birliği ülkelerinde işgücü ve 
işletmeler arasındaki endüstriyel ilişkiler ve sosyal diyalog hakkında 
bilgiler verildi. 
 

KTTO Başkanı Deniz, “Çaresiz Değiliz” 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yeni Yönetim Kurulu olarak, Kıbrıs 
Türk halkı ekonomisinin önünü açmak istediklerini belirten KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, “Çaresiz değiliz” vurgulamasını yaptı. 
 
KTTO’nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzaladığı 
Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu’nun mutabakat zaptı için 
“Daha önce de çok mutabakat yapıldı, her şey imzada kaldı” yorumu 
yapanları cevaplandıran Başkan Deniz, “Bizim amacımız bunu 
gerçekten işlev bir hale çalıştırmak ve bunun faydalarını hep birlikte 
almaktır” şeklinde konuştu. 
 
KKTC ekonomisinin Kıbrıs sorunundan kaynaklanan izolasyonlar 
altında istenilen hedefe götürülemediğini belirten KTTO Başkanı 
Turgay Deniz, “Senelerdir bir çözüm beklentisi içinde, hep yapılacak 
olan işler ötelenmiştir. KTTO Yönetim Kurulu olarak bizler, bu adada 
bugün birlikte yaşadığımız ve ileride de birlikte yaşayacağımız 
Kıbrıslı Rumların ticaret odaları ve ayrıca Avrupa Birliği ülkeleriyle  

 

KTTO ve TOBB Mutabakat İmzaladı 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) birlikte düzenledikleri Türkiye – KKTC İktisadi 
İlişkiler konulu toplantı 3 Temmuz 2018, Salı günü gerçekleşti. 
  
Toplantıda Türkiye – KKTC ticaret ve yatırım ilişkileri temalı iki 
sunum yapıldı. Sunumları KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri 
ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü 
Prof. Dr. Güven Sak yaptılar. 
 
Toplantının açılış konuşmalarını KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hicarcıklıoğlu ve 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz yaptı. 
 
Toplantı sonunda Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu 
kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. 
 

KTTO ve TOBB’nin Makam Ziyaretleri 

 
KTTO ve TOBB heyetleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; 
KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve KKTC Başbakanı Tufan 
Erhürman'ı ziyaret etti. 
 

Başkanımız Kanal T’de İdi 

Oda Başkanımız Turgay Deniz 4 Temmuz 2018, Çarşamba günü 
“Kanal T” televizyon kanalında Ferda Ekinci’nin konuğu oldu. 
 
Deniz programda KTTO ile TOBB’nin imzaladığı Türkiye – KKTC 
Ticaret Odası Forumu’nun mutabakat zaptı hakkında bilgiler verdi. 
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yakın ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Ancak bize uyguladıkları 
ambargo nedeniyle kınamaya da devam edeceğiz” mesajını verdi. 
 
Laf ola ambargoları kınamanın çok fazla bir getirisi olmadığına da 
dikkat çeken Başkan Deniz, “Kıbrıs Türk halkı olarak yapacak çok 
işimiz olduğu inancındayız. En önemli işimiz de hemen yanı 
başımızda bulunan ve bizlere büyük destek veren büyük Türkiye 
devleti ile ilişkilerimizi geliştirmek, en üst seviyeye çıkartmaktır. 
Bunu yaparken de katma değerli sağlayacak yatırımcıların 
ülkemize gelmesini istiyoruz” dedi. 
 
Geçmiş yıllarda yapılan anlaşmalara ek olarak Türkiye – KKTC 
Ticaret Odası Forumu ile ortak bir ticaret odası kurulması 
anlaşmasını eklediklerini belirten Deniz, bu odanın karşılıklı eşit 
düzeyde 10’ar kişilik yönetim kurulu üyelikleri ve eş başkanları 
olacağını açıkladı. 
 
KTTO Başkanı Deniz, “Kurulacak ortak oda, Türkiye ile KKTC 
arasındaki ticari ilişkilerdeki mevcut engelleri kaldıracaktır. Bu aynı 
zamanda hem Kıbrıslı Rum meslektaşlarımıza, hem de Avrupa’daki 
paydaşlarımıza iyi bir uyarı mesajı olarak gidecektir ki, biz çaresiz 
değiliz. Kıbrıs Türk halkının çok çalışkan, becerikli ve yoktan var 
eden bir toplumdur. Bu topluma biraz imkân tanınsa, çok farklı 
noktalarda olacağına inanmaktayım” şeklinde konuştu. 

 
Fransa Büyükelçiliği KTTO’da  

 
Fransa Lefkoşa Büyükelçiliği Birinci Sekreteri ve Müsteşarı Audrey 
Pion ve Ekonomi-Ticaret Ataşesi Wladimir Garcin-Berson 10 
Temmuz 2018, Salı günü KTTO’yu ziyaret etti. KTTO’yu Başkan 
Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Dış İlişkiler 
Sorumlusu Hasan C. Engelkıran temsil ettiler. 
 
Ziyarette KTTO Rekabet Edebilirlik Raporu 2017-2018, KKTC İş 
Dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkiler, Yeşil Hat Tüzüğü 
ve KKTC’deki kamu reform süreci hakkında bilgiler karşılıklı olarak 
konuşuldu. 
 

KTTO’dan “Yolsuzluk Algı Raporu”na 
Destek 
KTTO, sosyal demokrasinin fikirlerine ve temel değerlerine bağlı, 
kamu yararına çalışan, özel, bağımsız ve kültürel bir kuruluş olan 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ile birlikte desteklediği “Kuzey Kıbrıs 

 
Yolsuzluk Algı Raporu (2017)” 11 Temmuz 2018, Çarşamba günü 
gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. 
 
Akademisyenler Ömer Gökçekuş ve Sertaç Sonan tarafından 
hazırlanan ve ülkemizde yolsuzluk algısının ele alındığı raporun 
tanıtım etkinliği KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti. Etkinliğe Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KTTO Başkan 
Vekili Semral Erel, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Besim, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet 
Barutçu da katıldı. 
 
Onan tarafından yapılan tanıtım sonrasında Havadis Gazetesi 
Yazarı ve Radyo Mayıs Programcısı Cenk Diler ile Temiz Toplum 
Derneği Üyesi Tufan Ekici rapor hakkında değerlendirmelerde 
bulundular. 

 
BASIN AÇIKLAMASI 
Elektrik Zammı Depremden Farksız 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik fiyatlarını önemli 
ölçüde artıran kararını Bakanlar Kurulu’nun onayını takiben 
uygulamaya koymuştur. Kurumun yeni fiyatları, elektrik 
kullanımını adeta imkansız hale getirmiştir. Yeni zamlarla birlikte 
oluşan elektrik fiyatları ile üretmek, ticaret yapmak ve hatta 
yaşamak, mümkün değildir. Bu elektrik fiyatları ile Güney Kıbrıs ve 
Türkiye gibi yakın ekonomiler ile rekabet etmek imkansız hale 
getirilmiştir. 
 
Kıb-Tek’in aldığı son zam kararının döviz kurlarındaki ve petrol 
fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı ve KKTC’nin kontrol 
edemediği bu artışların elektrik fiyatlarına yansıtılmasının 
kaçınılmaz olduğu ileri sürülmektedir. Bu gerekçelere karşın, 
elektrik fiyatlarının artırılmasının yaratacağı ekonomik ve 
toplumsal tahribat dikkate alınarak elektrik maliyetlerini 
düşürmek, vergileri azaltmak, döviz artışından dolayı 
gümrüklerden doğacak devlet gelirlerinin artışlarını da kullanarak, 
elektrik fiyatlarını devlet eliyle subvansiye etmek seçeneklerinin 
düşünülmemiş olması üzücüdür. 
 
Yıllardan beri devam edegelen kısır döngüye karşı herhangi bir 
önlem alınmamış olduğu gibi, elektrik fiyatlarını düşürmek için de 
hiçbir önlem alınmamış olması kabul edilemez. Uzun zamandan 
beri tartışılıyor olmasına karşın Türkiye’den kablo ile elektrik 
getirme projesinin hazırlanıp hazırlanmadığı dahi bilinmemektedir.  
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, hükümetlerin elektrik sorunu 
konusundaki duyarsızlığını kınarken, hükümeti elektrik 
fiyatlarına yapılan zammın geri alınmasının yollarını bulmaya; 
elektrik temini ile ilgili projelerini en erken zamanda halk ile 
paylaşmaya; halkımızı ve tüm sivil toplum örgütlerimizi ise 
elektrik konusundaki duyarlılıklarını kamuoyu ile paylaşarak 
konunun takipçisi olmaya çağırırız. 
 

KTTO’da AB Destekli Konferans 

 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Avrupa Birliği finansmanlı 
Özel Sektör Geliştirme Projesi (TAPS) ve Avrupa Birliği Bilgi 
Merkezi tarafından “Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ 
Oluşturma” konulu konferans düzenlendi. 
 
Avrupa Komisyonu’nun desteklediği konferans KTTO Mustafa 
Çağatay Konferans Salonu’nda 13 Temmuz 2018, Cuma günü 
10:00 – 13:00 saatleri arasında gerçekleşti. 
 
Etkinliğin açılış konuşmalarını KTTO Genel Sekreteri Aysun 
Önet İleri, Avrupa Komisyonu Bölüm Başkanı Michael 
Docherty ve KOBİGEM Koordinatörü Ebru Kaptan Sertoğlu 
tarafından yapıldı. 
 
Konferansta Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan 
Hürrem Tulga, TAPS Projesi’nden Niyal Öztürk, Tarımsal 
Danışmanlık Hizmetleri Projesi’nden Donald Aquilina’nın 
konuşmacı olarak katıldıkları konferansta Kıbrıs Türk halkının 
ekonomik ve kırsal kalkınması üzerindeki etkileri tartışıldı. 
 

KTTO’dan Uzlaşı Arayışları 

Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik sorunların sadece iş 
insanlarını değil, tüm toplumu etkilemekte olduğunun bilinci ile 
hareket eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “toplumsal uzlaşı” 
arayışlarına başladı. KTTO Yönetim Kurulu’nun aldığı karar 
doğrultusunda sendikalarla görüşülmeye başlandı ve ilk olarak 
Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur – Sen) ziyaret edildi. 
 
16 Temmuz 2018, Pazartesi günü saat 12:00’de gerçekleşen 
ziyarette Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyetinde Başkan 
Vekili Semral Erel ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri yer aldı. 
KTTO heyetini Memur-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu ve 
Genel Başkan Yardımcısı Akın Manga konuk etti. 
 

 
Birlikte Hareket 
Konuşmasında, yaşanmakta olduğumuz ekonomik kriz konusuna 
dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Hükümet alınması 
gereken önlemler konusunda istediğimiz, gerekli gördüğümüz 
adımları henüz atılmadı. KTTO Yönetim Kurulu olarak toplumsal 
sorunları birlikte nasıl çözebiliriz konusunda sendikalarla konuşma 
kararı aldık. Birlikten güç doğar. Sorunlar yumağı içerisinde ortak 
bir sorunumuzu çözmenin, birlikte iş yapmanın hazzını yaşamak 
istiyoruz ki, bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterelim” şeklinde 
konuştu. 
Tek tek ziyaretler sonrasında eğer mümkün olursa tüm sendika 
temsilcileri ile bir araya gelip ortak paydada buluşmak istediklerini 
vurgulayan KTTO Başkanı Deniz, “Toplumun her kesimine ferah 
sağlayacak kararları ancak hep birlikte alabiliriz. Önemli olan uzlaşı 
kültürünü oluşturmak, birlikte hareket etmektir. Bu birlikteliğimiz 
bir yandan hükümete baskı unsuru olacak, bir yandan da yol 
gösterici olacağından hükümetin işini kolaylaştıracaktır” dedi. 
 
Tam Destek 
Konuşmasına “Bol şans ve başarı dilerim” diyerek başlayan Memur 
-Sen Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, “Bayağı zor bir dönemde 
görev aldınız” dedi. 
Türkiye ile direkt bağları olan bir sendika olduklarına dikkat çeken 
Başkan Mındıkoğlu, “Bu ülkede paydaşlar olarak kendi 
sorunlarımızı çözmede söz sahibi olabilmeliyiz. Ne var ki, bugüne 
kadar hep hükümetler bizleri yönlendiriyor, bizler hükümet 
edenlerin istedikleri gibi davranıyoruz. Bu nedenle bir üst oluşum 
olmasını çok isteriz. Böylesi bir oluşuma seve seve katkı koymaya 
hazırız” diyerek KTTO’nun başlattığı toplumsal uzlaşı çalışmalarına 
tam destek verdi. 

 
KKTC Merkez Bankası Başkanı’na Rifat 
Günay’a ziyaret 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC Merkez Bankası’na ziyaret 
gerçekleştirdi. 
 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç ve Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri ile birlikte 17 Temmuz Salı günü KKTC 
Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
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BASIN AÇIKLAMASI 
Hükümetin Ekonomik Sorunlara 
Yaklaşımı 
Başbakan Sayın Tufan Erhürman başkanlığındaki KKTC Hükümeti, 
16 Temmuz Pazartesi günü bakanların da katılımı ile düzenlediği 
basın toplantısında ekonomik sorunlarla ilgili çeşitli açıklamalar 
yaptı. Elektrik fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zammın yarattığı 
tepkileri yatıştırmak amacıyla yapıldığı anlaşılan bu toplantıda, 
döviz kurlarındaki önlenemeyen artış ve bu artıştan kaynaklanan 
sorunlara karşı alınan önlemler üzerinde durulmuştur. 
 
KKTC Hükümeti’nin Türk Lirası’nın değer kaybına karşı alabileceği 
önlemlerin sınırlı olduğunun farkındayız. Ne var ki, bu toplantıda 
açıklanan önlemlerin yetersizliği de ortadadır; alınabilecek 
önlemlerin bile alınmadığını izlemekten de büyük rahatsızlık 
duymaktayız. KTTO olarak hükümetimize ilettiğimiz önerilerimizin 
yeterince değerlendirilmediği de açıktır. 
 
KKTC ekonomisinin, TL’nin büyük oranda değer kaybetmesi gibi 
şoklara karşı kırılgan olduğu ve hazırlıklı olmadığı açıktır. Var olan 
ekonomik kırılganlığın azaltılması, dayanıklı ve güçlü bir ekonomik 
yapının sağlanmasından geçmektedir. KKTC ekonomisinin 
güçlendirilmesi için yapılması gerekenler ise yıllardır hükümetlerce 
ertelenen yapısal reformlardır. Kamu kesiminden, tarım kesimine, 
yerel yönetimlerden vergi sistemine kadar yapısal reformların 
yapılması, KKTC’nin yatırım dostu, iş yapılabilir bir ülke haline 
dönüştürülmesi gerekmektedir. 
 
Basın toplantısında, yapısal reform hususunda tek bir kelime 
edilmemiştir. Reformların yapılacağı yönünde çalışmalar 
yapılacağını duymak ve bu alanda olumlu gelişmeleri görmek, 
geleceğe dair umutlarımızı canlı tutmamızı sağlayacaktır. 
 
Bu arada, hükümet yetkililerimiz, elektrik fiyatlarındaki yüksek 
oranlı artışı, geçmiş hükümet döneminde gerekli artışların 
yapılmamış olmasına bağlamakta ve bu artışı haklı göstermeye 
çalışmaktadırlar. TL’nin değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki 
gelişmeler dikkate alındığı zaman, elektrik fiyatlarında 
düzenlemeler yapılması gerekeceği aşikardır. 
 
Buna karşın, elektrik maliyetini düşürmek için alınabilecek 
önlemlerin alınmadığını ve hükümetin bu konuda herhangi bir 
çaba harcamadığını görmek de üzüntü vericidir. Kıb-Tek’in daha 
verimli çalışması ve Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi 
konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemesi, hükümetin 
önemli bir eksikliğidir. Elektrik fiyatlarına böylesi yüksek oranlı bir 
zam yapılırken, hükümetin Türkiye’den kablo ile elektrik getirmek, 
kablonun tamamlayıcısı güneş enerjisinin önünü açmak ve elektrik 
maliyetlerini düşürmek için sonuç alıcı çalışmalar içinde olduğunu 
duymayı beklerdik. 
 
Halk artan hayat pahalılığı ile boğuşurken, hükümetin KKTC’deki 
kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak ve bu 
arada KKTC’ye kaynak aktarılmasını hızlandıracak çalışmalar 
yapmakta olduğunu görmek zorlukları biraz daha çekilebilir hale 
getirecektir. 

Ne yazık ki, söz konusu basın toplantısında, hükümetin geleceğe 
dair ne gibi çalışmalar yapmakta olduğu konusunda yeterli bilgi 
verilmemiş, özellikle yapısal dönüşüm projelerine sahip çıkılıp 
çıkılmadığını, Türkiye ile imzalanmış bulunan protokolde yer alan 
“reform destek ödeneğini” kullanılması için neler yapılmakta 
olduğunu öğrenmek mümkün olmamıştır. Hükümet gerek 
hükümet programını gerekse yapısal reform programını 
takvimlendirerek halk ile paylaşarak kamunun denetimine tabi 
tutmalıdır. 
 
Hükümetin, “yapısal reformlar” diye isimlendirilen bu çalışmalara 
sahip çıkmaması, bizleri derinden üzmekte ve geleceğe dair 
inancımızı sarsmaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümeti, 
yapısal reformlar konusuna yoğunlaşmaya, elektrik sorununu 
çözmek için Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesine hız 
vermeye; kısaca ekonomik hayatımızın gerektirdiği kararları alarak 
gerekli çalışmaları süratli bir şekilde ilerletmeye çağırırız. 

 
Sağlık Bakanlığından KTTO’ya Teşekkür 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), yenilemeyi üstlendi Güzelyurt 
Sağlık Merkezi’nin acil servisinde çalışmaların tamamlanması 
üzerine, Sağlık Bakanı Filiz Besim KTTO’ya teşekkür etti. 
 
KTTO’yu Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne davet eden Bakan Besim, 
yapılan çalışmaları KTTO Oda Başkanı Turgay Deniz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri ile 
birlikte yerinde izledi ve KTTO’nun katkısının önemini vurguladı. 
 
KTTO Heyeti ile birlikte kahve de içen Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Bu 
tür katkılar önemli. Başkan Turgay Deniz ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ederim. Sağlık alanındaki katkılarınızın devam 
etmesini umuyorum. Ayrıca sizleri bir gün konuk edip, iş insanları 
ile birlikte ülkemize sağlık alanında yapılan yatırımlarda daha 
yoğun bir işbirliği oluşturabilmenin yollarını konulmak isterim” 
şeklinde konuştu. 
 
KTTO’nun bir kurum olduğuna dikkat çeken KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, “KTTO Yönetim Kurulu olarak sosyal sorumluluk bilinci ile 
hareket edip, Güzelyurt’ta ihtiyaç duyulan bir yere katkı sağlamış 
olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu tür sosyal sorumluluk 
projelerimiz devam edecek” dedi ve hükümetin, sorunları ilgili 
kesimlerle birlikte istişare ederek çözebileceğine olan inancını 
vurguladı. 
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 

 
 
KTTO’dan Karekodlu Çek Talebi 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), toplumsal sorunlar yanında, 
üyelerinin sorunlarına yönelik çalışmaları da sürdürüyor. KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, KTTO Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar 
doğrultusunda çalışma başlattıklarını açıkladı. 
 
İlk olarak Başkan Vekili Mehmet Eziç ve Genel Sekreter Aysun Önet 
İleri ile birlikte KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı ziyaret 
ettiklerini anımsatan Başkan Deniz, ticaretin günlük sorunlarını ilgili 
kişi ve makamlara iletmenin görevleri olduğunu belirtti. 
 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, üyelerinin yıllardır yırtık, mühürlü 
kabul edilmeyen döviz sorunu ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. 
Deniz “KKTC Merkez Bankası’ndan Euro için bu sorunun aşıldığını, 
Sterlin için de çalışmaların devam ettiğini öğrendik. Karşılıksız çek 
risklerinin azaltılması çalışmaları hakkında da bilgiler aldık. 

Bu çalışmalar bizleri mutlu etti” dedi. Deniz, Poliçeler Yasası ile 
çeklere eski itibarını kazandıracak hukuki düzenlemelere geri 
dönülmesi gerektiğini de vurguladı. 
 
KTTO olarak “karekodlu çek” talebinde de bulunulduğunu açıklayan 
Deniz, “Karekodlu Çek, üzerine tüm bankalar tarafından, banka ve 
şube bilgilerini, keşidecinin hesap numarasını ve çek numarasını 
içeren bir sistemdir. 
 
Karekodun sorgulanmasıyla elde edilecek bilgiler doğrultusunda 
çek yaprağının doğruluğu teyit edilebilecek, keşidecinin geçmiş çek 
ödeme performansına dair bilgiler edinilebilecektir. Bu sayede 
çekin doğruluğu ile ilgili bilgilere ve keşidecinin geçmiş çek ödeme 
performansına ilişkin özet çek raporuna erişilebilecektir. 
 
Karekodlu çekin ülkemizde de kullanıma başlanmasıyla birlikte, 
ülkemizdeki ticarete güven gelecektir” şeklinde konuştu. 

 
Lillie’den KTTO’ya Ziyaret 

 
İngiliz Yüksek Komiseri görevine yeni atanan Stephen Lillie Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. 
 
Heyetinde Ticaret Departman Müdürü Elena Orphanidou ve Kıbrıs 
Türk Masası Uzmanı Derviş Uzuner’in de yer aldığı İngiliz Yüksek 
Komiseri Stephen Lillie’yi, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Genel 
Sekreter Yardımcısı Alev Alp ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan C. 
Engelkıran temsil ettiler. 
 
23 Temmuz 2018, Pazartesi günü saat 10:30’da gerçekleşen 
ziyarette İngiltere ve KKTC arasındaki ticari ilişkiler ve potansiyeli; 
Yeşil Hat Ticareti Mevzuatı, Kıbrıs müzakere süreci, doğrudan uçuş 
ve Brexit’in ticarete olan etkisi hakkında bilgiler konuşuldu. 
 

KTTO’nun Nami’den Beklentisi Büyük 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55’inci Dönem Meclisi’nin 
9’uncu toplantısının konuğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami 
oldu. 
 
KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda 23 Temmuz 2018, 
Pazartesi günü saat 18:00’de başlayan ve iki saat süren 
bilgilendirme toplantısının moderatörlüğünü KTTO Başkanı Turgay 
Deniz yaptı. 
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Konuşmasına KTTO 55’inci Dönem Meclis üyeleri ile birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek başlayan Bakan Özdil 
Nami, hükümetin henüz 5 aylık olduğunu ve bu süre içerisinde 
hem KKTC hem de Türkiye’de seçimler olduğunu, bunlara bir de 
Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybının eklendiğini söyledi. 
 
Ülke gerçeklerini en iyi bilenlerin KTTO üyeleri olduğuna işaret 
eden Nami; döviz krizi, akaryakıt zammı, Türkiye’den kablo ile 
elektrik gelmesi konularında hükümetin almış olduğu tedbir, 
hazırlanan ve hazırlanmakta olan yasalar hakkındaki bilgileri KTTO 
55’inci Dönem Meclis üyeleri ile paylaştı. 
 
Kablo ile Elektrik Netleşmeli 
Soru ve cevap bölümünde üyelerin soruları üzerine enerji 
konusunu biraz daha açan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 
“Herhangi bir yatırım yapmadan önce, Türkiye’den kablo ile 
elektrik gelmesi konusunun netleşmesi kararı aldık. Maliyet ve 
enterkonnekte olması bizim için önemli” dedi ve nedenlerini 
anlattı. 
 
Uzun vadede bakıldığında, Kıbrıs Türk halkı olarak geçmiş günler 
kadar kötü durumda bulunmadığımızı belirten Bakan Özdil Nami, 
“Umarım hükümetimiz kısa sürede beklentilerinizi karşılamaya 
başlar. Halkımız yeni bir liman, yeni bir hastane, yeni bir sanayi 
bölgesi, internet alt yapısı ve Türkiye’den kablo ile elektriğe 
kavuşur” şeklinde konuştu. 
 
Büyük Şans 
Ekonomi adına atılacak çok adımlar olduğunu anımsatan KTTO 
Başkanı Turgay Deniz ise, “Bugüne kadar bunları çok konuştuk. 
Ekonominin önündeki yasal engeller, yapılacak yasal 
düzenlemelerle kaldırılmalıdır. Kamu Reformu ve Vergi Reformu 
konuları bizim için olmazsa olmazlardır ve bir an önce 
yapılmalıdır. Enerji konusunda değişik bilgiler gelmekte ve kafa 
karıştırmaktadır” şeklinde konuştu. 
 
Bakan Özdil Nami’nin özel sektörden geldiğini belirten Başkan 
Deniz, bunun KTTO için büyük bir şans olduğunu, büyük 
beklentiler içerisinde bulunduklarını vurguladı. 

KTTO’dan 4.5 G Talebi 

 
Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. 
 
Beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan ile 
birlikte gelen Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp ve İş 
Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem konuk ettiler. 
 
24 Temmuz 2018, Salı günü saat 10:30’da gerçekleşen ziyarette, 
ülkemizin turizm ve öğrenci ülkesi olduğunu belirten KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, “Gerek ülkemizi ziyaret eden turistler ve 
gerekse ülkemize öğrenim gören gençler internet hizmetlerinden 
daha çok yararlanmalıdırlar” dedi ve KKTC’de bir önce 4.5 G 
internet hizmetinin verilmesini talep etti. 
 
Yatırım yapmaya hazır olduklarını belirten Turkcell Genel 
Müdürü Harun Maden, bu konuda devletten destek istediklerini 
belirtti. 
 

BASIN AÇIKLAMASI 
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 
Çalışmaları Hakkında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 2018 
yılının ikinci asgari ücretini belirleme çalışmaları devam 
etmektedir. Asgari Ücret Saptama Komisyonu 24 Temmuz 2018, 
Salı günü ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir. 
 
Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda iş dünyası adına Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) temsil edilmiyor olmasını büyük bir 
eksiklik olarak görüyoruz. Konuyla ilgili yasal düzenlemenin en 
kısa zamanda yapılması ve KTTO’nun Asgari Ücret Saptama 
Komisyonu’nda temsil edilmesine olanak sağlanması öncelikli 
talebimizdir. 
 
Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer 
kaybetmesi ile ortaya çıkan döviz krizinin iş yaşamını olumsuz 
etkilediği bir gerçektir. Ekonominin verimli çalışmaması ve 
durağandan durma noktasına varan bir tablo çizdiği bu günlerde 
asgari ücretin artırılması da gündemdedir. 
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Devlet Planlama Örgütü’nün açıklamaları doğrultusunda, devletin 
kamu çalışanlarına uygulamış olduğu hayat pahalılığı oranı 
%12.11 olmuştur. Bu oranın asgari ücrete de yapılması 
öngörülmektedir. Bir işveren için asgari ücretin yükselmesi, 
sadece işçiye verilecek ücretin yükselmesi ile sınırlı kalmamakta, 
işçinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini de 
yükseltmektedir. Sonuçta işverenin üzerine yüklenen yük, asgari 
ücrete yapılan %12.11 oranındaki artıştan çok daha büyük 
olmaktadır. 
 
Bu bağlamda işverenlerin üzerine gelecek böylesi büyük bir yükün 
kayıt dışılık ve işsizliğe neden olması en büyük endişemizdir. Olası 
bir kayıt dışılık ve işsizliği önlemek devletin görevi olmalıdır. 
 
Ülkemiz ekonomisinde darboğaz yaşanmaktadır. Asgari ücretin 
artması gerekli ise, bu konuda devlet de elini taşın altına 
koymalıdır. KTTO olarak devletten, belirli bir süre için, Sosyal 
Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini üstlenmesini talep 
ediyoruz. 
 

KTTO’den Kamu-Sen’e Ziyaret 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “toplumsal uzlaşı” arayışları 
çerçevesinde 25 Temmuz 2018, Çarşamba günü Kıbrıs Türk Kamu 
Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti. 
 
Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’ın yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte kabul ettiği KTTO heyetinde Başkan Turgay Deniz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Alev Alp yer aldı. 
 
Aynı Gemideyiz 
Sendika ziyaretlerini, ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik 
sorunların sadece iş insanlarını değil, tüm toplumu etkilemekte 
olduğunun bilinci ile hareket eden KTTO Yönetim Kurulu’nun 
aldığı karar doğrultusunda sürdürüldüğünü belirten KTTO Başkanı 
Turgay Deniz, “İşçi ve işveren olarak bizler bir konuda bile uzlaşıp, 
bunu hükümet edenlere yatırmalıyız. Bunu başarırsak ardından 
başka konulardaki birlikteliklerin de geleceğine eminim” şeklinde 
konuştu. 

Bir ülkede ekonominin sermaye, işçi ve işveren üçlüsünden 
oluştuğunun vurgulandığı görüşmede Deniz, “En büyük zafiyet, 
ekonominin istenilen düzeye gelmemesidir. Kayıt dışı 
ekonominin önlenmesi, Kamu Reformu yanında Vergi Reformu 
yasalarının bir an evvel geçmesini istiyoruz. Nasıl ki 
Yunanistan’daki yangın hepimizi üzüyor. Ülke ekonomisinde 
yaşanan olumsuzluklar da hepimizi üzer ve sıkıntıya sokar. Çünkü 
işçi, işveren aynı gemideyiz. Bu nedenle sorunları çözmek için 
birlikte hareket etmeliyiz” dedi. 
 

Ülke Yangın Yerine Döndü 
Konuşmasına Yunanistan’daki yangın nedeniyle duyduğu 
üzüntüyü dile getirerek başlayan Kamu-Sen Genel Başkanı Metin 
Atan, işçi ve işveren ayrımının uzun süredir yapıldığını ve bunun 
adeta soğuk savaşa dönüştüğüne dikkat çekti ve bu nedenle 
KTTO’nun başlattığı çalışmaya tam destek verdi. 
 
Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ve ülkemizdeki iş 
kazalarının devam ettiğine işaret eden Atan, “Ülke yangın yerine 
döndü. Yönetenleri söylemleri eylemleri ile uyuşmuyor. 
Eleştirdiğimiz zaman da hükümet edenlerin gücüne gidiyor” dedi. 
 
KTTO’nun başlattığı çalışmayı olumlu bir çalışma olarak 
gördüklerini vurgulayan Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, 
sendika olarak kendilerinin de özelde sendikalaşmanın önünün 
açılması talebinde bulundu. “KTTO’nun başlattığı bu çalışmanın 
bir köprü vazifesi göreceğine inanıyorum” diyen Atan, “Siz bir 
adım atın, biz arkanızdan geliriz. Sizlere desteğimiz tam 
olacaktır” dedi ve ekledi, “İnşallah bu görüşmenin arkası gelir.” 
 

Yunan Halkına Başsağlığı 
Yunanistan’da yaşanan yangın felaketindeki can ve mal kaybının 
yarattığı acı, dünyanın her ülkesindeki insanlar gibi Kıbrıs Türk 
halkını da üzmüştür. 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak, Yunanistan’da 
yaşanan bu faciadan duyduğumuz üzüntüyü ifade eder; yangın 
felaketinde yaşamını yitirenlere tanrıdan rahmet, Yunan halkına 
başsağlığı dileriz. 
 

KTTO, KTOEÖS’ün Davetini Kabul Etti 
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek 30 Temmuz 2018 
Pazartesi günü yapacakları toplantıya davet etti. 
 
KTOEÖS’ün başlattığı “Eğitimde Toplumsal Seferberlik 
Kampanyası”na olumlu baktıklarını ve konu davete katılacaklarını 
belirten KTTO Başkanı Turgay Deniz, “KTTO Yönetim Kurulu 
olarak bizim de başlattığımız bir ‘Toplumsal Uzlaşı’ arayışı 
çalışmalarımız var. Sendikalarla birçok ortak paydada bir araya 
gelip, ülke sorunlarının çözümünde hükümet edenlere birlikte 
gerektiğinde yol göstermek, gerektiğinde baskı uygulamak 
istiyoruz. Bu paydaşların ilki ‘Eğitimde Toplumsal Seferberlik 
Kampanyası’ olabilir” şeklinde konuştu. 
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Sendika olarak kurumsal eğitime verdikleri önemi vurgulayan 
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, ülkemizde nitelikli, bilimsel, parasız, 
kamusal eğitim için yaptıkları çalışmalar hakkında KTTO Başkanı 
Turgay Deniz’e bilgiler verdi. 
 
Girne’de yaşanmakta olan okul sorununu anımsatan Eylem, “Okul 
ihtiyacı sadece Girne’de değil tüm bölgelerde vardır, ancak devlet 
okul yapamamaktadır. Toplumsal dayanışmayla çocuklarımızı 
okulsuz, kitapsız bırakmamak hedefiyle başlattığımız bu kampanyayla 
ilgili görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanız bizler için büyük önem 
arz etmektedir” dedi. 
 
25 Temmuz 2018, Çarşamba günü yaklaşık 1 saat süren ziyarette 
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Örgütlenme Sekreteri Ahmet 
Karaoğulları’nı KTTO Başkan Turgay Deniz Genel Sekreter Yardımcısı 
Alev Alp konuk ettiler. 
 

Yıldırım’dan KTTO’ya Plaket 

 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz 
Yıldırım, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) iade-i ziyarette bulundu. 
 
25 Temmuz 2018, Çarşamba günü saat 15:00’de gerçekleşen 
ziyarette KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı KTTO Başkan 
Turgay Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, yönetim kurulu üyeleri Alp 
Cengiz Alp ve Serhan Kombos konuk ettiler. 

KTTO yeni Yönetim Kurulu’nun çok faal olduğunu, etkinlik ve 
açıklamalarını gazetelerden takip ettiğini belirten KTBK Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, iade-i ziyaretinin anısına KTTO adına 
Başkan Turgay Deniz’e bir anı plaketi verdi. 
 
KTTO Başkanı Turgay Deniz de KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz 
Yıldırım’a Kıbrıs’ın ünlü el işi olan Lefkara İşlemesi takdim etti. 
 

KTTO ve Hür-İş’ten İletişim Vurgusu 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) Yönetim Kurulu’nun “toplumsal 
uzlaşı” arayışları çerçevesinde Kamu İşçi Sendikaları Federasyonu 
(Hür-İş) ziyaret edildi. 
 
26 Temmuz 2018, Perşembe günü Hür-İş Genel Başkanı Ahmet 
Çaluda ve Genel Sekreter Ali Yeltekin’in hazır bulunduğu ziyarette 
KTTO’yu Başkan Turgay Deniz ve Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp 
temsil etti. Başta ülkemizde yaşanmakta olan döviz krizi olmak üzere 
toplumsal uzlaşı, asgari ücret, özelde sendikalaşma konularının 
konuşulduğu ziyaret bir buçuk saat sürdü. 
 
Ülke Sahipsiz Değil 
Dörtlü hükümet ile aynı dönemde göreve geldiklerini belirten KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, “Yeni hükümetle görüşmelerimiz oldu. 
Samimi bir havada görüşlerimizi aldılar. Ancak henüz gerçekleşen 
yok. Önerilerimiz dikkate alınmıyor. Her şeyi siyasilerden 
beklemenin yanlış olduğu düşüncesiyle karar aldık ve bir toplumsal 
uzlaşı yaratmak için yola çıktık. Sizlere ziyaretimizin nedeni de 
budur” dedi. 
 
“Bu ülke sahipsiz değildir” diyen Deniz şöyle devam etti, “Bunu 
hükümet edenlere de göstermeliyiz. İşçi ve işverenler olarak 
ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizin çözülmesi için 
taleplerimizi ortaya koyalım. Belirlenecek ortak taleplerimizi birlikte 
hükümet edenlerin önüne koyalım. Bir talebimizi bile 
gerçekleştirirsek, bu hem bir başlangıç olacak hem de Kıbrıs Türk 
halkı ülkemizin sahipsiz olmadığını görecektir” şeklinde konuştu. 
 
Ülkemizde herkese yetecek kadar kaynak olduğuna işaret eden 
KTTO Başkanı Deniz, “Refaha ulaşmak için ekonomimizin sağlıklı bir 
şekilde büyümesi gerekir. Ekonomimizdeki kayıt dışılığı önlemek 
istiyoruz. Bunun için de toplumsal uzlaşı gereklidir” vurgusunu yaptı. 
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Kavga Değil, Uzlaşı 
Hür-İş olarak federasyonlarının “üretmek, kazanmak, kazandırmak” 
düşüncesi ile hareket ettiklerini vurgulayan Hür-İş Genel Başkanı 
Ahmet Çaluda, “Yıllardır işçi ve işveren ve hatta sendikalar bir 
birlerine düşman yapılarak bu ülke yönetildi. KTTO’nun bugün 
başlattığı iletişim bir gerekliliktir. KTTO başkanlığındaki bir toplumsal 
uzlaşıya biz varız. Kavganın yerini uzlaşı almalıdır” dedi. 
 

KTTO, El-Sen’i Konuk Etti 

 
“Toplumsal Uzlaşı” çalışmaları çerçevesinde sendikaları ziyaret eden 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bu kez Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 
Çalışanları Sendikası’nı (El-Sen) konuk etti. 
 
Sendika başkanlığına yeni seçilen Kubilay Özkıraç başkanlığındaki El-
Sen heyetinde Genel Sekreter Yardımcısı Toprak Altay ve Merkez 
Bölge Temsilcisi Kemal Öznaçar yer alırken; görüşmede KTTO adına 
Başkan Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Alev Alp bulundu. 
 
KTTO’nun başlattığı toplumsal uzlaşı çalışmalarına sıcak baktıklarını 
belirten El-Sen Heyeti, Kıb-Tek’teki elektrik maliyetleri içerisindeki 
personel giderleri; kısa, orta ve uzun vadeli yatırım gereklilikleri; 
Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi konularındaki görüşlerini 
KTTO yönetimi ile paylaştılar. 
 

KTTO Ankara Bürosu Açıldı 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar 
doğrultusunda, çalışmaları tamamlanan KTTO Türkiye İrtibat Bürosu 
(KTTO Ankara Bürosu) hizmete açıldı. Büro, KTTO’nun Brüksel’den 
sonraki ikinci irtibat bürosu oldu. 
 
Başta KTTO üyeleri olmak üzere KKTC‘de yaşayan tüm iş insanlarının 
Türkiye’deki ihracat ve ticaret fırsatlarını araştırmalarına katkı 
sağlamak amacıyla açılan KTTO Ankara Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak kuruldu. 
 
Türkiye ile karşılıklı olarak işbirliği ve ticaret taleplerini iletmek, 
pazar, piyasa, Ar-Ge ve teşvik araştırmaları için Türkiye’den bilgi 

sağlamak amacıyla açılan KTTO Ankara Bürosu, Türkiye’deki resmi 
kurumlar ile ilişkilerin kurulmasına da yardımcı oluyor. 

 
KTTO Ankara Temsilcisi Burcu Kayan’ın görev yaptığı büronun 
görevleri arasında sivil toplum örgütleri ile etkin bir ilişki 
yürütülmesini sağlamak, ortak proje ve çalışmalar organize 
etmelerine destek olmak, KTTO ve üyelerini Türkiye’de temsil 
etmek, KTTO üyelerinin Türkiye’deki iş temaslarının 
koordinasyonunu ve organizasyonunu gerçekleştirmek bulunuyor. 
 
KTTO Ankara Bürosu, KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin karşısında, 
Kazım Özalp Mahallesi, Rabat Sokak 27 / 3 06700 Gaziosmanpaşa – 
Ankara adresinde yer alıyor. KTTO üyelerinin KTTO Ankara 
Bürosu’na +90.312.4363692 numaralı telefon veya ankara@ktto.net 
e-mail adresinden ulaşabilmeleri mümkün. 
 

KTTO’dan Dizdarlı’ya Ziyaret 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi 
(Ombudsman) Emine Dizdarlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. KTTO 
Başkanı Turgay Deniz ve Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp’in 30 
Temmuz 2018, Pazartesi günü birlikte gerçekleştirdikleri nezaket 
ziyaretinde; KTTO yeni Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri hakkında 
bilgiler verildi. 
 
Odanın ekonomik kriz için oluşturduğu önerileri de paylaşan KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, KKTC Anayasası ve yasaların 
uygulanmasındaki yavaşlık konusunda da değindi. 
 
Yasalara aykırılığın yumuşak geçişi olmadığına dikkat çeken 
Ombudsman Emine Dizdarlı, “Hükümet kesin tavrını belirlemezse, 
vatandaş da ‘Ben bir şekilde hallederim’ düşüncesiyle hareket eder” 
dedi. Dizdarlı, ülkemizdeki en büyük eksikliğin “denetim” olduğunu 
vurguladı. 
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Deniz, “Mutlu Olan Yok” 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu’nun “toplumsal 
uzlaşı” arayışları çerçevesinde aldığı karar doğrultusunda başlattığı 
çalışmalar neticesinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası 
(KTAMS) ziyaret edildi. KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Ülkemizde 
mutlu olan hiç kimse yok” dedi. 
 
KTAMS ziyaretini beraberindeki Yönetim Kurulu Üyesi Serhan 
Kombos ve Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp ile birlikte 31 Temmuz 
2018, Salı günü yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz; KTAMS Başkanı 
Güven Bengihan ve Örgütlenme Sorumlusu Serman Yiğit tarafından 
konuk edildi. 
 
Yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle ülkemizde memur, işçi ve 
işverenin umutsuz ve mutsuz olduğunu vurgulayan KTTO Başkanı 
Deniz, “Mutlu olan hiç kimse yok. Bu gidişat iyi değil. Bugüne kadar 
kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturulmadı. Toparlanmazsak 
bir birimizi yiyeceğiz” şeklinde konuştu ve ortaya çıkacak ortak payda 
ile hükümetin karşısına çıkmanın gerekliliğini savundu. 
 
Konuşmasına 2003-2004 yılları döneminde KTTO ile girdikleri iş 
birliğini anımsatarak başlayan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 
“İsteyince birlikte bir şeyleri başarabileceğimizi gördük. Bugüne 
kadar hep ötekileştirildik. Halbuki, konuşup dinleyerek ve empati 
yaparak birlikte hareket edebiliriz” dedi ve KTTO’nun toplumsal 
uzlaşı çalışmalarına destek vereceklerini belirtti. 
 

KTTO ve KTSO’dan 2 Öğrenciye Burs 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) işbirliği ile başlatılan ve 
“Yeni Nesil Burs Programı” olarak nitelendirilen “İş Dünyası Burs 
Programı” açıklandı. 
 
“Türk iş dünyası ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) 
eğitimde fırsat eşitliği için birlikte çalışıyor” sloganı ile başlatılan 
proje ile kurumlar, iki Kıbrıslı Türk öğrenciye tam burs verecek. 
Burstan yaralanmak isteyen öğrencilerin “İş Dünyası Burs Programı” 
için son başvuru tarihi 5 Ağustos 2018, Pazar olarak duyuruldu. 

Öğrenciler başvurularını www.isdunyasi.etu.edu.tr adresinden 
yapabilecekler. 
 
İşbirliği protokolü çerçevesinde İş Dünyası Burs Programı’ndan 
yararlanmak isteyen Kıbrıslı Türkler, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu 
TOBB tarafından kurulan bir üniversite olan TOBB ETÜ’de okuma 
olanağından yararlanacaklar.  
 
TOBB ETÜ tarafından, toplumsal sorumluluk ve eğitimde fırsat 
eşitliği misyonları ışığında hayata geçirilen İş Dünyası Burs Programı 
dâhilinde bursiyer öğrenciler; öğretim ücretlerinin tamamından 
muaf olacaklar; Öğrenci Konukevi'nde 2 ya da 3 kişilik odalarda 
ücretsiz konaklayacak ve aylık 500 TL'ye kadar yaşam katkı payı 
alacaklar. 
 
TOBB ETÜ’deki tüm bölümlerde geçerli olan İş Dünyası Burs 
Programı kapsamında verilecek burslar karşılıksız olup, 5 yıl ve ilave 
bir akademik dönem boyunca devam edecek. Verilen burs 
öğrencinin akademik başarısına bağlı olarak kesilmeyecek. 
 

 
 
TOBB ETÜ Nedir? 
TOBB ETÜ, faaliyete geçtiği 2004 yılından itibaren, fark yaratan bir 
üniversite oldu. İlk kez TOBB ETÜ tarafından uygulamaya konularak 
iş dünyası-üniversite iş birliğini somutlaştıran ortak eğitim programı, 
üniversitelerin hayatın içine katılması için yol gösterici bir eğitim 
anlayışı haline geldi. Ortak eğitim programı çerçevesinde TOBB ETÜ 
öğrencileri, yurt içi ve yurt dışında farklı firma ve kurumlarda 
çalışarak 1 yıla yakın iş deneyimi ile mezun olmaya devam ediyor. 
Fark yaratan eğitim anlayışını bu yıl başlattığı “İş Dünyası Burs 
Programı” ile devam ettiren TOBB ETÜ, 2018-2019 Akademik 
Yılı’ndan itibaren, maddi desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyinde 
başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek vererek Türkiye’nin 
gelişimine ve geleceğine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

 


