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Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetinin Mersin gezisi bir başarı hikayesine dönüştü

İşbirliği ruhu canlanıyor
Silifke Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen etkinliğe katılan KTTO 
heyeti Mersin Limanı’nda incelemeler 
yaptı. KTTO ile Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası görüşmeleri yeni işbirliklerinin 
yolunu açtı.

Silifke’de düzenlenen Liderlik 
Akademesi ve Strateji Çalıştayı’nda 
konuşan Başbakan Tufan Erhürman, 
işadamlarının işbirliğinin sürekli hale 
getirilmesinin ve birlikte çalışmasının 
önemini vurguladı. 

’’Ürettiklerimize 
AB standardı      
getirmemiz 
gerekir’’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan bir ilk daha;

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KTTO 
üyeleriyle iş arayanları bir araya getirecek 
çevrimiçi “Münhal Sayfası” için tanıtım 
gecesi düzenledi.

''Münhal Sayfası'' İmzalar atıldı

TURGAY DENİZ’İN 60’NCI YIL MESAJI
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk 
halkının kalkınması ve esenliği için 
verdiği mücadelenin 60’ncı yılını yaşıyor. 
KTTO, bu 60 yıl süresince, sadece 
ekonomik kalkınma mücadelesinin değil, 
bundan daha önemli bir şekilde Kıbrıs 
Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi’nin 
ayrılmaz bir parçası olmuş; gerekli 
durumlarda ekonomik sorunları geri 
plana iterek bu siyasi mücadelede yer 
almasını bilmiştir. 
Kıbrıs Türk halkı, hala daha özlediği 
güvenli ortama ve siyasi huzura 
kavuşabilmiş değildir. Bu 
bağlamda Varoluş 
Mücadelemiz devam 
etmektedir. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, geçmişte 
olduğu gibi şimdi de bu 
mücadelenin ayrılmaz 
bir parçasıdır ve öyle 
olmaya devam 
edecektir.

Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası ve 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü 
imzalandı.Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller 
Odası Başkanı Nevin Hüseyin, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’na (KTTO) ziyarette bulundu. 

GURUR DoLU 60 YIL
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. kuruluş yıllının gururunu yaşıyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu gururunu 
düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle taçlandıracak.  
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MUSTAFA AKINCI 
CUMHURBAŞKANI

60’ıncı 
kuruluş 
yılını 
kutlayan 
Kıbrıs Türk 
Ticaret 
Odası, 
toplumsal 

yaşamla etkileşim halinde, 
yakın tarihimizin her 
aşamasına önemli bir 
unsur olarak eşlik etmiştir. 
1958’de ayrı bir Türk çarşısı 
kurulması kararı alan Tüccarlar 
Derneği’nden dönüşerek 
bugünkü kurumsal kimliğine 
kavuşan Ticaret Odası, uzun 
yıllar Ada’da ayrı bir Türk 
sermayesi oluşturmaya ve 
geliştirmeye çalıştı. Global 
yönelimlerin KKTC’yi de etkisi 
altına almaya başladığı yıllarda 
ise Kıbrıslı Türklerin dünyaya 
açılma çabasına katkı koymaya 
başladı. 2000’li yıllardan 
itibaren Kıbrıs’ta barış ve 
karşılıklı kabul edilebilir bir 
çözüme aktif destek vermeye 
başlayan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası, Yeşil Hat Tüzüğü 
kapsamında iki taraf arasında 
ticari ilişkilerin gelişmesinde 
de kilit rol oynadı. Günümüzde 
halkımızın dünyada hak ettiği 
yeri alması için çok yönlü 
çalışmalara her zamankinden 
daha çok ihtiyacımız vardır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
60 yılın birikimiyle bu konuda 
önemli katkılar yapacağına 
inanıyorum. Ticaret Odası’nın 
60 yıllık mazisinde emeği 
olanları sevgi ve saygıyla 
anarken, mevcut yönetimine 
ve üyelerine üstün başarılar 
dilerim.

TEBERRUKEN ULUÇAY
CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI
60.yılını kutlayan Uluslararası kimliğe sahip Kıbrıs Türk Ticaret Odasının gurur 
ve kıvancını tüm toplum olarak yaşamaktayız.
Ülkemizinin en önemli ekonomik dinamiğini oluşturan iş insanlarımızın, 
bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacakları çalışmalar  ülkemizin 
kalkınmasında daima önemli bir yer tutmuştur.1950’li yıllardan bugünlere 
ulaşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, edinmiş olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile 

bir çok fırsat penceresi yaratarak ülkemiz ekonomisinin büyümesinde ve gelşmesinde önemli bir rol 
oynamıştır.Ülkede her zaman tüm kurumlarımız adına arzuladığımız kurumsallaşma yapısına en iyi 
örneklerden birini teşkil eden Ticaret Odasının, Brüksel ve Ankara da oluşturduğu temsilclikleri ile 
bu kurumsal yapıyı daha da güçlendirmesi ve ayni zamanda dış ticaretin geliştirilmesinde ülkemize 
ivme kazandırmış olması da ayrıca bizleri mutlu etmiştir. Geçmişten bugüne bakıldığında ülkemizde 
ekonomik ve sosyal yapılaşma büyük bir gelişim göstermiştir. Ancak bu gelişimi daha da yukarılara 
taşımak her bireyin olduğu gibi tüm kurumlarımızın da görevidir.
Her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemiz ile aynı paralellikte olan Ticaret Odasının güçlenmesi ve 
ülke ekonomisinin gelişmesinde söz sahibi olmaya devam etmesi en büyük temennimizdir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odasının üzerine düşen görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla 
yerine getireceğine olan inancımız tamdır.Kıbrıs Türk Ticaret Odası uluslararası kimliği ile sadece 
üyelerinin ve ülke ekonomisinin gelişimesine katkı sağlamakla kalmamış aynı zamanda özellikle Kıbrıs 
Sorununun çözümünde olumlu ve yaratıcı perspektifi ile uluslararası arenada katkı sağlamış ve Yeşil 
Hat tüzüğü başta olmak üzere önemli  misyonlarda   görev almıştır.Ülkemizin ambargolar altında 
olduğu gerçeğine rağmen yılmadan usanmadan Kıbrıs Türk insanının sesini dünyaya duyurmaya 
ve Kıbrıs Türk ekonomisini ayakta tutmaya çalışan tüm ticaret odası üyelerini kutluyoruz.Sizlerin 
bu alanlarda yakaladığınız ve bundan sonrada yakalayacağınız başarıların her zaman için ülkemiz 

TUFAN  ERGÜRMAN
BAŞBAKAN
1958 yılında, bir grup Kıbrıslı Türk iş insanı tarafından temelleri atılan 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu sene 60. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 
Oda, örgütlenmesi ve işlevleri yasayla düzenlenmiş bir kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşudur. Niteliği gereği, yalnızca üyelerinin hak ve 
menfaatlerini korumakla değil, kamu yararı için kamusal yetkiler kullanmakla 
da görevlendirilmiştir.İçinden geçtiğimiz sıkıntılı ekonomik süreç, sosyal 
ve ekonomik kalkınma yönünde, planlı bir biçimde, hızla atmamız gereken 

adımlar bulunduğunu ve bu adımları atmamızın halkımızın var oluşu için kaçınılmaz olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Bu adımların atılmasında Oda’nın kamu kurumu niteliği ve kamu yararı için 
yerine getirmekle yükümlü olduğu işlevler son derece önemlidir.Ülkemizde planlı, üretken ve gelir 
dağılımında adaleti sağlayan bir modelin geliştirilmesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na büyük görev 
düşmektedir ve Oda, kurumsal yapısının ve üyelerinin biriktirdiği deneyimle bu görevi hakkıyla 
yerine getirmeye ehil olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca Oda’nın statüsü gereği Kıbrıs Türk halkının 
dışa açılan pencerelerinden biri olması, içinde bulunduğumuz koşullarda dünyayla ilişki kurmakta 
yaşadığımız zorlukların aşılması açısından da önemlidir ve Oda, bugüne kadarki faaliyetleriyle bu 
konuda da son derece etkili bir işlevi yerine getirebileceğini ortaya koymuştur. Kıbrıslı Türklerin, 
iş dünyasında, sporda, sanatta, kültürde, bilimde ve başka alanlarda pek çok bireysel ve kurumsal 
başarı hikayesi vardır. Ancak hepimiz biliyoruz ki tek tek başarı hikayelerini toplumsal bir başarı 
hikayesine dönüştürme becerisini henüz gösterebilmiş değiliz. Bunun için daha fazla dayanışmaya, 
kamu yararı amacıyla ve bir halk olma bilinciyle hareket etmeye, faaliyetlerimizi “ben”den fazla “biz”i 
düşünerek icra etmeye ihtiyacımız vardır. Kıbrıs Türk halkı bunu yapabileceğini çok daha zor koşullarda 
kanıtlamıştır ve bugün de yapabileceğinden kimse kuşku duymamalıdır. Bugün hepimizin görevi, 
içinden geçtiğimiz olumsuz koşulların yarattığı öz güven aşınmasını bir an önce ortadan kaldırmak, 
yaratılan “biz yapamayız”, “bu ülkede hiçbir şey olmaz” algısını tersine çevirmek ve toplumsal başarı 
hikayemizi birlikte yazmak için üzerimize düşenin azamisini yapmaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
ve değerli üyelerinin bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarından eminim. Bu vesileyle Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın 60. Kuruluş Yılı’nı tebrik eder tüm değerli üyelerini sevgi ve saygıyla selamlarım.

YılA Özel Mesajlar
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Devamı 6.sayfada

KTTo YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
TURGAY DENİZ’İN 60’NCI YIL MESAJI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve esenliği için 
verdiği mücadelenin 60’ncı yılını yaşıyor. KTTO, 
bu 60 yıl süresince, sadece ekonomik kalkınma 
mücadelesinin değil, bundan daha önemli bir 
şekilde Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Mücadelesi’nin 
ayrılmaz bir parçası olmuş; gerekli durumlarda 
ekonomik sorunları geri plana iterek bu siyasi 
mücadelede yer almasını bilmiştir.

Kıbrıs Türk halkı, hala daha özlediği güvenli ortama 
ve siyasi huzura kavuşabilmiş değildir. Bu bağlamda 
Varoluş Mücadelemiz devam etmektedir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
geçmişte olduğu gibi şimdi de bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır ve 
öyle olmaya devam edecektir.

Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması; bu çözümle birlikte 
Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması; bu çözümün geleceğimizi 
güvence altına alan bir nitelik taşıması başlıca hedefimizdir. Bu süreçte, 
başta Anavatan Türkiye ve hükümetlerimiz olmak üzere Kıbrıs Türk 
halkının diğer kurum ve örgütleri ile işbirliği yapmak ve dayanışma 
içinde olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla Kıbrıslı Rum muhataplarımız 
ve uluslararası örgütler ile işbirliğini geliştirme yollarını aramayı 
sürdüreceğiz. Türkiye’deki iş insanları ve onların örgütleri ile iletişimizi, 
işbirliğimizi ve dayanışmamızı geliştirmek bizi yukarıda sıraladığımız 
hedeflerimize yakınlaştıracak başlıca uğraşımızdır ve böyle olacaktır.

KTTO üyeleri, ekonomik kalkınma mücadelesinin öncüleridir ve öyle 
olmaya devam edeceklerdir. Geride bıraktığımız 60 yıllık süre içinde iyi 
ve kötü günlerde birlikte olduk. İyi günlerin nimetleri gibi, kötü günlerin 
külfetlerini paylaşmayı da bilmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
olarak, zaman zaman yaşanmakta olan ekonomik zorlukların üstesinden 
gelmek için toplum olarak verdiğimiz mücadelenin ön saflarında yer 
almayı sürdüreceğiz. 

Kıbrıs adasının vazgeçilmez unsurları olarak adada tutunabilmek için 
sahip olduğumuz değerleri korumak ve çağdaşlaştırmak zorundayız. 
Bütün kurumlarımızı, Kıbrıs Türk halkına daha iyi hizmet vermek 
amacına uygun olarak sürekli olarak yenilememiz, iyileştirmemiz ve 
daha verimli hale getirmemiz bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, 60 
yıl önce sürdürmekte olduğumuz varoluş mücadelesi kadar kutsal 
ve varoluşsaldır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadelenin de öncü 
güçlerinden biri olarak çalışmaya devam etmek kararlılığındadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 60’ncı yılı, Kıbrıs Türk halkına ve tüm 
üyelerimize kutlu olsun.

M. RİFAT HİSARCIKLIoğLU 
ToBB BAŞKANI
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
(KTTO) 60 yılı geride bıraktı. 
KTTO’nın 60’ıncı yılını 
yürekten kutluyorum.
KTTO’nun kuruluşu cesur 
ve vizyoner bir adımdır. 
Atatürk’ün "askeri ve 
siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsun 
ekonomik zaferle taçlandırılmazsa kısa ömürlü 
olur" sözündeki önemli tespitin bir karşılığıdır. 
KTTO, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin iktisadi 
sütunudur. Bu vesileyle, kuruculardan hayatta 
olanları şükranla, aramızdan ayrılanları ise 
rahmetle anıyoruz. 

KTTO, Kıbrıs Türk halkının iktisadi varlık 
mücadelesinin sembolüdür. Kıbrıs’ta 
girişimciliğin gelişmesinin motorudur. İş 
dünyasının yurt içi ve yurt dışındaki temsilcisidir.  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak, 
KTTO ile ilişkilerimizi geliştirmeye daima 
önem verdik. Kıbrıs Türk halkına uygulanan 
haksız izolasyonların aşılmasında, daima KTTO 
ile birlikte hareket ettik, etmeye de devam 
edeceğiz.Karşısına çıkarılan her türlü engele 
rağmen Kıbrıs Türk ekonomisinin gösterdiği 
başarıyla iftihar ediyor, bunu sağlayan Kıbrıs 
Türkleri ile gurur duyuyoruz. İktisadi alanda 
sağlanacak başarının, Kıbrıs Türk halkını çözüm 
sürecinde daha güçlü kılacağına inanıyoruz. 
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da TOBB olarak, Kıbrıs Türk iş dünyasının 
yanında olmaya, birlikte çalışmaya, ortaklılar 
kurmaya devam edeceğiz. KTTO ile birlikte 
kurduğumuz, Türkiye-KKTC Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu’nun ortak iktisadi girişimlerimiz 
için çok önemli bir araç olacağına inanıyor ve 
destekliyoruz. KTTO’nın kurumsal kapasitesini 
büyüten ve bu sayede başarılı çalışmalara imza 
atmasını sağlayan Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay Deniz’e, yönetim kurulu üyelerine 
ve KTTO’nın bugünlere ulaşmasını sağlayan 
tüm eski başkan ve yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür ediyorum. Bu uzun mücadele 
sürecinde hayatını kaybedenlere de bir kez daha 
Allah’tan yardım diliyorum. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği olarak, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında 
olacağız. Mücadelenin iktisadi yönüne destek 
vereceğiz.

Bu vesileyle, KTTO’nun 60’ıncı yılını tekrar 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
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KTTO heyetinin Mersin gezisi bir başarı hikayesine dönüştü

İşbirliği ruhu canlanıyor
Silifke Sanayi ve Ticaret odası tarafından 
düzenlenen etkinliğe katılan KTTo heyeti 
Mersin Limanı’nda incelemeler yaptı. 
KKTo ile Mersin Ticaret ve Sanayi odası 
görüşmeleri yeni işbirliklerinin yolunu açtı.

Silifke’de düzenlenen Liderlik Akademesi 
ve Strateji Çalıştayı’nda konuşan Başbakan 
Tufan Erhürman, işadamlarının işbirliğinin 
sürekli hale getirilmesinin ve birlikte 
çalışmasının önemini vurguladı. Erhürman, 
“ekonomik varoluş mücadelesinin” mutlaka 
kazanılması gerektiğini belirtti.

Silifke Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen Liderlik Akademisi ve Strateji 
konulu çalıştaya katılan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası heyetinin çalışmalarına işbirliği ruhu 
damga vurdu. Silifke, Mersin ve Adana’da 
çeşitli temaslar yapan 24 kişilik heyetin adaya 
dönüşü sonrasında bir açıklama yapan KTTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “bu 
ziyaret, bizi oldukça memnun eden sonuçlarla 
tamamlanmıştır” dedi.

Silifke temasları
Silifke Sanayi ve Ticaret Odası’nın davetine 
olumlu karşılık vererek 18 Ekim-Perşembe 
günü açılışı yapılan Liderlik Akademisi ve 
Strateji Çalıştayı’na 24 kişilik bir ekiple 
katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, 
çalıştay süresince verimli temaslar da 
yaptı. Oda Başkanı Turgay Deniz’in açılış 
konuşmalarından birini yaptığı çalıştay 
sırasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu’nun da katıldığı 
bir toplantıda bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve 
Silifkeli iş insanları tanışmak olanağı buldular. 
Bu toplantıda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile 
Silifke Sanayi ve Ticaret Odası arasında bir de 
işbirliği anlaşması imzalandı.
Silifke’deki çalıştaya KKTC Başbakanı Turfan 
Erhürman’ın katılmış olması bu ziyaretin 
olumlu sonuçlara ulaşmasında önemli bir 
etken oldu. Aralarında Başbakan Erhürman’ın 
da bulunduğu KKTC heyeti çalıştaya adeta 
damga vurgu.
Açılış oturumunda bir konuşma yapan 

Başbakan Erhürman, 
Kıbrıslı Türklerin bir 
“ekonomik varoluş 
mücadelesi” vermekte 
olduklarının ve bu 
mücadele kazanılmazsa 
varoluşlarının tehlikeye 
gireceğinin altını çizdi. 
Erhürman, sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın 
her şeyin önünde olması 
gerektiğini belirtirken, 
buna iş insanlarının 
birlikte çalışması ile varılabileceğini, iş 
insanlarının “ara sıra buluşmak” yerine birlikte 
çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Silifke’deki çalışmalar sırasında, Başbakan 
Erhürman ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu’nun katılımı 
ile özel bir toplantı yapan Silifkeli ve Kıbrıslı 
Türk iş insanları tanışma olanağı buldular. 
Bu toplantıda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile 
Silifke Sanayi ve Ticaret Odası arasında bir de 
işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlama ile 
iki oda arasındaki bilgi akışının düzenli hale 
getirilmesi ve iş insanlarının birlikteliği için 
çalışılması hedefleri ifade edildi. 

Mersin ziyareti
Ziyaretin ikinci gününde Mersin Uluslararası 
Limanı’nı ziyaret eden KTTO heyeti, Başbakan 
Erhürman’ın da katıldığı toplantıda, limanın 
çalışma düzeni ve faaliyetleri hakkında bilgi 
aldı.

Buna göre, Türkiye’nin 2’nci, Dünya’nın ise 
97’nci büyük limanı olan Mersin Uluslararası 
Limanı’na özelleştirme sonrasında 1 milyar 
100 milyon USD yatırım yapıldı.  Limana, 
önümüzdeki 5 yılda ise 450 milyon USD daha 
yatırım planlanıyor. Mersin Limanında hem 
ihracat hem de ithalat kalemlerinin yer aldığı, 
civar şehirlerden çok fazla talep olduğu bilgisi 
verildi. Yıllık 10 milyon ton yükün taşındığı 
limandan giden yüklerin %5 kadarı KKTC’ye 
geliyor. Bunun ayda 2500 tır kapasitesine eşit 
olduğu belirtiliyor.
Liman gezisi sonrasında Mersin Valisi Ali İhsan 
Su’yu ziyaret eden KTTO heyetine Mersin 
hakkında çeşitli bilgiler verildi. Su’nun verdiği 
bilgilerden, Çukurova bölgesinde Adana ile 
Mersin arasına yeni bir havalimanı yapılması 
planlandığı ve Adana-Mersin arasına raylı bir 
ulaşım sistemi döşeneceği bilgileri heyetin 
ilgisini çeken noktalar arasındaydı.

Mersin’de Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan 
toplantıda konuşan oda başkanı Ayhan 
Kızıltan, KTTO Yönetim Kurulu ve üyelerini 
ağırlamaktan duydukları memnuniyet dile 

getirildi. Kızıltan ticari faaliyetlerin daha da 
arttırılması için her türlü işbirliğine hazır 
olduklarını belirtirken iki odanın üyeleri 
arasında sıkı iletişimin önemine vurgu yaptı.
KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ise 
burada yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye 
arasında vatandaşların kimlikle seyahat 
ettiklerini, bu durumun mal ve hizmetler 
için de geçerli olması gerektiğini belirtti. 
Bunun gerçekleşmesi için her türlü girişimde 
bulunulması gerektiğini belirten Deniz, 
KKTC ile Mersin arasında ticari faaliyetlerin 
artırılması ve  bürokratik engellerin minimize 
edilmesi için her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını bildirildi.
Enerji brifingi
Ziyaretin ikinci gününde Adana’daki EnerjiSa 
Toroslar şirketinde yenilebilir enerji brifingine 
katılan KTTO heyetine, Kurumsal İlişkiler 
Direktörü Necmi Odyakmaz ve Kurumsal 
İlişkiler Müdürü Mustafa Özge Özden 

tarafından yapılan sunumda Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji santrallerinin kuruluş 
ilkeleri, Türkiye’de güneş enerji santrallerinin 
elverişliliği haritası, YEKDEM ve YEKA 
modelleri ile gerçekleştirilen yatırımlar, bu 
yatırımların elektrik üretimi ve dağıtımına 
katkıları, dağıtım şirketlerinin elektrik dağıtım 
faaliyetlerindeki yeri, tüketici tarifelerinin 
nasıl oluşturulduğu, elektriğin toptan ve 
perakende satışı, güneş enerji santrallerinin 
teknolojik alt yapıları, ömürleri, Avrupa’da 
Yenilebilir Enerji Santrallerine karşı verilen 



5
Ekonomi Bülteni / EKİM 2018 Ekonomi Bülteni / EKİM 2018

KTTO Başkanı Deniz, Silifke’deki
çalıştayda bir kez daha vurguladı:

tepkiler ve nükleer enerji santralleri hakkında 
bilgi verildi. Odyakmaz ve Özden, heyet 
üyelerinin sorularını da yanıtladı. Bazı heyet 
üyeleri, bu brifing sonunca yenilenebilir 
enerji ve KKTC’nin elektrifikasyonu konudaki 
fikirlerini değiştirdiklerini ifade ettiler. 

Memnuniyet ifade edildi
Mersin ve Adana’ya düzenlenen iki günlük 
ziyarete katılan KTTO üyeleri bu ziyaretten 

duydukları memnuniyeti ifade ederken, 
ziyaret sonrasında basına bir açıklama yapan 
Oda Başkanı Trugay Deniz de ziyaretin başarılı 
geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. Deniz, bu ziyaretin başarılı geçmesini 
sağlayan önemli etkenlerden birinin Başbakan 
Tufan Erhürman’ın katılımı olduğunu 
belirtti ve “bu ziyaret, Başbakanımız Sayın 
Tufan Erhürman’ın katılımı nedeniyle bizim 
için çok daha önemli bir nitelik kazanmış 

ve ‘olağanüstü’ diye niteleyebileceğimiz 
sonuçlara neden olmuştur. 

Sayın Başbakan’ın Türkiye iş insanları ile 
ilişkilerimizi geliştirmek konusunda gösterdiği 
hassasiyet, bu konudaki başarısı ve Türkiye 
iş insanları üzerinde bıraktığı etki, bizi hem 
gururlandırmış, hem de geleceğe dair 
umutlarımızı büyük ölçüde artırmıştır” dedi.

Stratejinin önemi 
Konuşmasında strateji geliştirebilmenin 
önemine vurgu yapan Turgay Deniz, “Strateji 
geliştirebilmek, bu stratejinin uygulanmasına 
liderlik yapabilmek çağımızın en önemli 
sorunlarından biri haline gelmiştir. Stratejiniz 
yoksa veya yanlışsa; bu stratejiyi hayata 
geçirecek yeterli güçleri harekete geçirmekte 
yetersiz kalıyorsanız, bugünkü dünyada, 
başarısızlığa mahkumsunuz demektir” 
diye konuşarak, Silifke’deki çalışmanın 
sonuçlarından yararlanacaklarını ve bu 
çalışmadan esinleneceklerini belirtti. 

KTTo’nun amaçları
Çalıştay katılımcılarına Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi veren 
Deniz, “KKTC’de en köklü kurumlarından 
birisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC’nin 
rekabet edebilirliğini ve yatırım ortamını 
iyileştirmek, Toplumunun ekonomik ve 
toplumsal gelişimine, bunun yanı sıra dünya 
ile ilişkilerini geliştirmesine önemli katkı 
sağlayan faaliyetleriyle, verimli bir çalışma 
içerisindedir” dedi.

Deniz konuşmasına söyle devam etti: 
“Daha fazla istihdam ve daha yüksek bir refah 
seviyesine ulaşmak ilkesi, bu faaliyetlerin 
odağında yer alırken, bunun da ancak özel 
sektör ekseninde bir gelişmeyle mümkün 
olabileceğini savunmakta ve devletçi 
geleneğin ağır bastığı kamuoyumuza 
bunu anlatmaya çalışmaktayız. KKTC’nin 
ekonomik varoluşu, kendi özel sektörünün 
güçlenmesine bağlıdır. Bu anlayışı ülkemizde 
yerleştirme gayretlerimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz.

Odamız, ülkemiz içinde bu mücadeleyi 
sürdürürken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
dış dünya ile ilişkilerini geliştirmeye de 
özel bir önem vermektedir. Başta Türkiye 
olmak üzere, İslam dünyası ve Avrupa Birliği 
ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir 
çaba harcıyoruz. Bu mücadelede önemli 

destekçilerimizden birisi Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ve onun 
çok değerli başkanı Sayın Rifat 
Hısarcıklıoğlu’dur... Huzurunuzda 
kendilerine bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum.”

Türkiye ile ilişkiler
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Silifke’deki çalıştay’da yaptığı 
konuşmanın önemli bir bölümünü 
Türkiye-KKTC ilişkilerine ayırdı. 
“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti arasında ekonomik ilişkilerin 
ve ticaretin sınırsız, kotasız ve tarifesiz olması 
gerekmektedir. Bizim gerçekleştirmek 
istediğimiz başlıca hedeflerden biri de budur. 
Bunun, Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi 
ve rekabet gücünün artması için önemli 
bir kazanım olacağını düşünüyoruz” diye 
konuşan Deniz, bu konuda yaşanabilecek 
zorluklara ilişkin ise şunları söyledi: 
“Böyle bir gelişme, elbette, bazı iş alanlarında 
zorluklar yaşamamıza neden olabilecektir. 
Bu nedenle, böyle bir hedef, üzerinde 
çalışmadan, plan-program yapmadan 
gerçekleşemez. Bunun için KKTC ve 
Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin birlikte 
çalışması, bizlerin de onlara destek olması 
gerekmektedir. Bu amacı ve bu amaca hizmet 
edecek faaliyetlere destek olma kararlılığımızı 
huzurunuzda bir kez daha yinelemek isterim.”

Mersin’in önemi
KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Deniz, Mersin 
ve çevresinin KKTC için büyük öneme 
sahip olduğunu ve bu bölge ile işbirliğini 
geliştirmenin elzem olduğunu belirtirken 
şunları ifade etti: 
“Özellikle deniz taşımacılığı, turizm, balıkçılık 
ve ticari faaliyetlerde Mersin-Silifke-Taşucu 
ekseninde ilişkilerimizi geliştirmemiz 
gerekmektedir. KKTC’nin dünyaya açılan 
kapısı olan Mersin İli ve Limanı’nın bizler 

için hayati bir önemi bulunmaktadır. 
Bunu biraz daha genişletir ve bölgeyi 
Kuzey-Doğu Akdeniz olarak düşünürsek, 
bu bölgede geliştireceğimiz işbirliği ile 
neler başarabileceğimiz çok daha kolay 
anlaşılabilecektir. 
Bunun en güzel örneklerinden biri, 
Anamur’dan Kuzey Kıbrıs’a su taşınmış 
olmasıdır. “Su Temin Projesi” ile de KKTC’nin 
turizm ve tarım sektörlerinin önü açılmıştır. 
Bu projeden yeterli verimi alabilmek için bu 
alanlarda özel sektörün yapacağı yatırımlar 
için de işbirliğine ihtiyaç vardır. Birlikte 
üretelim, birlikte pazarlayalım ve refahı 
paylaşalım.”

Yapılması gerekenler
Turgay Deniz, Silifke’deki konuşmasını şöyle 
tamamladı: 
“KKTC’nin ve Türkiye’nin önemli sorunlarından 
biri Kıbrıs sorunudur. Kıbrıs’taki Türk varlığı, 
Silifke’ye, Mersine çok şey borçludur. Ama 
bugün burada geçmişi anmak veya bugünkü 
durumda dayanışmaya devam etmek 
gerekliliğini fazla zaman ayırmak istemiyorum. 
Bu konuşmadan anlaşabileceğimiz bir 
konudur. Ekonomik alanda ise, Kıbrıs 
sorununa çözüm bulunsun veya bulunamasın, 
bizlerin yapması gerekenler büyük oranda 
aynı şeylerdir: Türkiye ile ekonomik, sosyal 
ve siyasal bağların güçlendirilmesi ve üretken 
hale gelmek, her iki koşulda da öncelikli işler 
olmalıdır.”

Silifke’de düzenlenen “Liderlik Akademisi ve Strateji” Çalıştayı’nda 
bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu 
yaparak, bu ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 
“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 
ekonomik ilişkilerin ve ticaretin sınırsız, kotasız ve tarifesiz olması 
gerekmektedir” diyen Deniz, bunun Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi 
ve rekabet gücünün artması için önemli bir kazanım olacağının da 
altını çizdi.

“KKTC ile Türkiye arasında 
ekonomik ilişkilerin ve ticaretin 
sınırsız, kotasız ve tarifesiz 
olması gerekmektedir”
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YılA Özel Mesajlar
ÖZDİL NAMİ
KKTC EKoNoMİ 
VE ENERJİ BAKANI 
Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın 
kuruluşunun 
60’ıncı yıldönümü 
münasebetiyle, 

sizlere bu mesajı yazmaktan son derece 
memnuniyet duyduğumu belirtmek 
istiyorum.
2000-2001 yıllarında Meclis Üyeliği 
görevi yaptığım Ticaret Odası’nın 
60’ıncı kuruluş yıldönümü vesilesi ile 
başta başkan ve yönetim kurulu üyeleri 
olmak üzere, tüm çalışanları ve üyeleri 
kutlar, başarılı çalışmaların devamını 
dilerim.
İş yaşamının en önemli mihenk taşlarını 
oluşturan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
değerli yöneticileri ve üyelerinin, 
özellikle ekonomik ve sosyal hayat 
anlamında hazırladıkları raporların 
ve değerlendirmelerin ülkemiz için 
yol gösterici konumunda olduklarını 
düşünmekteyim.
Ülke ekonomimizin şimdikinden daha 
iyi bir noktaya gelmesi hepimizin ortak 
hedefidir. Biz hükümette olanlar için, bu 
hedefe ulaşmadaki en büyük şansımız 
Ticaret Odası’nın güçlü varlığıdır. 
Kendi kontrolümüz dışında gelişen 
olaylar nedeniyle içinde bulunduğumuz 
zorlu ekonomik şartlardan halkımızın 
çok fazla etkilenmeden kurtulması 
ve Devletin güçlü yapısını koruması 
için imkanlarımız doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. 
Çalışmalarımızı yürütürken, Ticaret 
Odası’nın hazırladığı veriler ve 
yapacakları değerlendirmeler bizim için 
önemli ve yol gösterici olacaktır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 60’ıncı 
kuruluş yıldönümünü bir kez daha 
kutlarken, katma değeri yüksek hizmet 
ve ürünler üreten bir ekonomik modele 
geçme umudu ve daha güçlü bir 
ekonomik yapıya kavuşmak temennisi 
ile herkese selamlarımı sunarım.

SERDAR R DENKTAŞ
MALİYE BAKANI
15 Kasım 1958 tarihinde 
bir grup Kıbrıs Türk 
işadamının bir araya 
gelmesiyle temelleri 
atılan Kıbrıs Türk 
Ticaret odası bugün 

60.yılını kutlamaktadır. O günün koşulları içinde 
Kıbrıs Türk iş insanlarının örgütlenmeleri ve 
birlikte hareket etmeleri gerçeğinden yola 
çıkarak bir araya gelen işadamları ilk yönetim 
kurullarına , Başkan olarak Kemal Rüstem 
beyi, idari üyeliklerine de Halid Dedezade, 
Ekrem Ferdi, A. M. Raşit, Hüseyin İrfan ve 
Esat Ahmet beyleri seçerler. Adamız o yıllarda 
İngiliz yönetimi altındadır. Odanın kurulması 
için İngiliz Yönetimi nezdinde yapılan girişimler 
14 Mayıs 1959 günü olumlu sonuçlanır ve 
Ticaret Odası resmen kurulmuş olur. Ada 
üzerindeki Kıbrıs Türk işadamlarının kendi 
örgütlerini kurma ihtiyacı o günkü siyasal, 
ekonomik ve tarihsel nedenlerle oluşmuştu. 
1957’de örgütlü bir aşamaya geçen siyasal 
mücadelemize ve silahlı direnişimize ek olarak 
ekonomik ve ticari alanda da adımlar atmak 
durumundaydık. Kıbrıs Rumlarının adanın 
neredeyse tüm ekonomik ve ticari faaliyetlerine 
egemen olmalarına karşı Kıbrıs Türk işadamları 
da kendi aralarında birliktelik yaratarak 
güçlü olmak durumundaydılar. O günlerde 
bir avuç işadamının girişimiyle kurulan KTTO 
bugün 3000 üzerinde üyesiyle ülkemizin en 
önemli sivil örgütlerinden biridir. KTTO bir çok 
uluslararası üyeliği ve gözlemci statüsü yanı 
sıra, Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasında 
Avrupa Birliği Komisyonu ile birlikte 
çalışmaktadır. Yıllar içerisinde kurumsallaşmış, 
profesyonel kadrolarını oluşturmuş, temsil 
ettiği kitlenin çıkarlarını ülkemizin genel 
çıkarlarından ayrı gözetmeyerek en iyi şekilde 
savunmaya çalışan örnek bir kurumdur. Bugün 
60. Yılını kutladığımız KKTO’sının faaliyetlerine 
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. 
2004 yılı referandum sonuçlarına rağmen Kıbrıs 
Türkleri üzerinde devam eden ambargoların 
kaldırılması için KTTO’sının devletimizle beraber 
aktif çalışmasına ihtiyacımız vardır. KTTO 
odasının 60.yılını kutlarken daha güzel daha 
refah günler için birlikte çalışmak umuduyla 
tüm üyelerinizi selamlarım 

FİKRİ ToRoS,
KTTo ESKİ BAŞKANI
(Başkanlık Dönemi 
25 Mart 2014-15 
Kasım 2017) 
•1958 yılında 
Lefkoşa’da bir gurup 
Kıbrıslı Türk iş insanı 

bir araya gelerek, özel sektör temsilcisi 
işletmelerimize çağrıda bulunmuş, ve 
günümüzde hala konumunu muhafaza 
eden en köklü kurumumuz olan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odasını kurmuşlardır. 
•14 Mayıs 1959 tarihinde, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın kurucu Başkanı 
Sayın Kemal Rüstem ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyeleri, dönemin Kıbrıs 
Hükümeti Başmüşaviri John Redaway ile 
yaptıkları çetin müzakereler sonucunda, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın resmen 
kurulmasını ve tescil edilmesinin yolunu 
açtılar.
•Yaklaşık 60 yıllık bir süreç içerisinde 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs 
adası üzerindeki ekonomik varoluş 
mücadelemizin en önemli öğesi olmuş, 
Kıbrıs Türk iş dünyasının ortak aklı ve 
ortak sesi olarak öne çıkmış, etkili bir 
“kanaat önderi” konumuna erişmiştir.
•Kıbrıs Türk Ticaret Odası, uluslararası 
tanınmış statüsü ve yıllara dayanan 
birikimiyle gerek içte gerekse dışta 
öncelikle Kıbrıs Türk iş dünyasının olmak 
üzere, Toplumumuzun tüm kesimlerinin 
ortak çıkarlarına hizmet etmeyi kendine 
temel ilke olarak belirlemiştir. 
•Bu bağlamda Kıbrıs Türk Toplumunun 
sosyo-ekonomik gelişimi, başta Türkiye 
ve Avrupa Birliği olmak üzere dünya 
ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, Kuzey 
Kıbrıs’ın yatırım ortamının ve rekabet 
edebilirliğinin iyileştirilmesi, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın yürütmekte olduğu 
çalışmaların odağını oluşturmaktadır. 
Bu çalışmaların nihai hedefine ulaşması 
ancak yaşayabilir Çözüm ve AB 
vizyonunu ile mümkün olabileceğinin 
bilinci içerisinde olan Oda, sürdürülebilir  
ekonomik kalkınma için siyasi istikrarın 
temel bir gereksinim olduğuna 
inanmaktadır..

Kıbrıs  Türk Ticaret  Odası
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GÜNAY ÇERKEZ,
KTTo ESKİ BAŞKANI
(Başkanlık Dönemi 07 Kasım 
2009-22 Mart 2014)
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
1958 yılında bir avuç iş adamı 
tarafından kurulan ve bugün 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 

uluslararası arenada temsil eden tek sivil toplum 
örgütüdür. Bundan dolayıdır ki 2004 yılındaki ‘’ANNAN 
PLANI’’ ve referandumdan sonra Güney Kıbrıs ile 
ticaret yapma imkânı için Avrupa Birliği tarafından 
yürürlüğe koyulan Yeşil Hat Tüzüğü işlemlerinde tek 
yetkili kurumdur. Odamızın 60 yıl içerisinde değişik 
başkanlar süreçlerinde birçok önemli ilklere imza 
atmış, saygınlığıyla tanınmış mükemmel ve muteber bir 
kurumumuzdur. Nice mutlu 60 yıllara…

ŞUA SARAÇoğLU
KIBRIS TÜRK TİCARET oDASI ESKİ BAŞKANI
DÖNEM (2008-2009)
(08 KASIM 2008-07 KASIM 2009)
Kıbrıs Türk Ticaret Odası toplumsal verimliliği 
ülkenin her kesiminde yakalamak esas olmalıdır. 
Kıbrıs Türk reel sektörün en öncü kuruluşu olan 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın temposunu artırarak 

devam ettirmesini temelli eder, odamızın 60. Yılını kutlarım.

HASAN KUTLU İNCE
KIBRIS TÜRK TİCARET oDASI ESKİ BAŞKANI
(2007-2008)(28 KASIM 2007-08 KASIM 2008)
Yıllarca yönetimnin değişik kademelerinde görev 
yapmış birisi olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, oda Meclis 
Üyelerini, özveriyle çalışan personel ve üyelerini en 
sıcak duygularla selamlar, yeni çalışma döneminde 

tümüne başarılar dilerim. Nice 60 yıllara.

ERDİL NAMİ
KIBRIS TÜRK TİCARET oDASI ESKİ 
BAŞKANI
DÖNEM (2005-2007)
(31 EKIM 2005-24 KASIM 2007)
Kıbrıs Türk Ticaret Odamızın 60 
yılı bütün camiaya hayırlı ve kutlu 
olmasını diliyorum. Bu vesileyle 

ekonominin içinde bulunduğu bu zor günlerde 
tüm özel sektörümüzün çok ciddi bir dayanışma ve 
sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerektiğine 
inanıyorum. Çevre temizliğinden turizme, eğitime 
yapılacak ve aşılacak çok kademe vardır. Bunlar ancak 
odamız üyeleri ile resmi kanallar arasında açık bir 
diyalog kapısının bulunması ve bu diyalog kapısının 
çalışır olması halinde mümkündür. Aramızdaki bu birlik 
sayesinde aşılamayacak sorun yoktur. Bu arada da 
barış görüşmelerinin başlamak üzere olduğunu ümit 
etmekteyiz. Ve bunun da iki bölgeli ve iki toplumun 
eşitliğine dayanan ve adil bir güç paylaşımını içermesini 
temenni ediyorum. Nice 60 yıllara

HAMZA ARMAN
KIBRIS TÜRK TİCARET oDASI ESKİ BAŞKANI 
(1989-1991)
(14 ARALIK-16 oCAK)
Kıbrıs Türk Ticaret Odası zor şartlar altında 1959 
yılında kuruldu. Büyük mücadelelerle bütün 
dünyada tanınır hale geldi. Geçmişte hizmeti 
olan herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu 

zor günlerin atlatılmasında odamızın gösterdiği gayrete inanıyor ve 
başarılı olmasını diliyorum. Nice 60 yıllara…

MEHMET AKAY FAZIL KÜÇÜK
1979-1980) (1989-1989)
(24 EKİM-12 ARALIK)
KIBRIS TÜRK TİCARET oDASI ESKİ 
BAŞKANI
Uluslararası platformda tanınan en eski 
kuruluşumuz olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın toplumuza büyük hizmet verdiğine inanıyor ve bunun devamını 

diliyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak toplumun ekonomik kalkınmasına büyük katkıları olan odanın tüm üyeler tarafından 
desteklenmesini arzu ediyorum. Aynı desteği ve duyarlığı hükümetlerimizden de bekliyoruz. Geçmiş tecrübelere dayanarak Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’na gerekli değerin verilmediğini ve hükümetlerin gerekli temasların yapılmadığını, ekonomik konularda Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın görüşlerine yeteri kadar değer verilmediğini gözlemledik. Amaç Kıbrıs Türkünün siyasi yönde olduğu gibi iktisadi yönden 
de güçlü olmasını ve kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak olduğundan tüm toplumun daha bilinçli ve birliktelik içerisinde 
hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Hükümetin odaya daha fazla değer vermesi gerektiğine inanıyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
çok değerli bir kuruluştur. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 60. yılını kutluyorum. Nice 60 yıllara…
 

MUSTAFA YILDIRIM
KIBRIS TÜRK TİCARET oDASI ESKİ BAŞKANI
(1980-1989) (17 EYLÜL-10 EKİM)
Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu toplumun en eski 
kuruluşudur. Odamız bu günlere kadar çok değerli 
işler yapmıştır. Bütün zamanda Türk halkının 
geleceği ve refahı için baştaki hükümetlere yardımcı 
olmuş, özverili çalışmaları ile göz doldurmuştur. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası; siyasi anlaşmalar gereğince Türk halkını görüş 
ve isteklerine muhakkak yol göstermesi ve Kıbrıs’ta iki toplumun eşit 
paylaşımından başka her hangi bir siyasi anlaşmada Kıbrıs halkına 
öncülük yapması gerekmektedr. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 60. Yılını 
kutluyor ve çalışmalarında başarılar dilerim.
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CAFER GÜRCAFER 
K.T. İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ 
BİRLİğİ BAŞKAN
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ülkemizin 
öncü ekonomik örgütlerinden biri 
olarak toplum için büyük önem 

taşımaktadır. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, 60 

yıldır, temsil ettiği 
kesimde önemli 
bir dayanışma 
kurulmasını 

sağlamış, temsil 
ettiği kesimin 

çıkarlarını, toplumun 
çıkarlarını da gözeterek korumuş 
büyük bir sivil toplum örgütüdür.
Ekonomik, kültürel, sosyal ve 
daha birçok alanda topluma fayda 
sağlayan bu nadide örgütün 60’ıncı 
yıldönümünü kutlar, nice başarılı 
yıllar dilerim. 

Kıbrıs  Türk Ticaret  Odası

YılA Özel Mesajlar
 FETHİ ÖZBoğAÇ
KIBRIS TÜRK oTELCİLER 
BİRLİğİ BAŞKANI
 Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın 60. Yılını kutlar 
ve bütün ülkemize hayırlı 
olmasını dilerim. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası yıllardır ülkemizde 
ticaretin en iyi şekilde yönlendirilmesini sağlayan 
en önemli sivil toplum örgütlerimizden birisidir. 
Ticarete yön veren, birliğimizin her zaman 
desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nın ülkemizde yaşanan büyük 
sıkıntılara rağmen çok ciddi başarılara imza attığını 
görmekteyiz. Başarılarının devamını ve Kıbrıs Türk 
toplumu ekonomisine yaptığı katkının devamını 
diler, saygılar sunarım. 

MAHMUT KANBER
 KIBRIS TÜRK 
ESNAF VE 
ZANAATKARLAR 
oDASI BAŞKANI 

Kıbrıs Türk Ticaret 
odası ülkemizin en 

tanınmış sivil toplum 
örgütüdür. Ülkemizin yurt içi ve 
yurt dışındaki uluslararsı arenada 
vizyonumuzu taşıyan Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın turizm, üretim ve 
sanayi gibi alanlarda teşvik edici 
yaklaşımlar göstermesi son derecek 
önemli katkılar sağlamıştır. Ülkenin 
kalkınma politikalarda ekonomik 
ve sosyal politikalarında çağdaş 
ve bilimden yana tavrı nedeni ile 
uluslararsı alanda temsiliyetini, 
kimliğini, barış ve çözümden 
yana tavrını, KKTC toplumunun 
tanınmasına öncülük eden 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 60. 
Yıldönümünü en içten duygularımla 
kurumum ve şahsım adına kutlarım. 

CANDAN AVUNDUK
KIBRIS TÜRK 

SANAYİ oDASI 
BAŞKANI
60 yıl önce 
kurulan Kıbrıs 

Türk Ticaret Odası 
ülkemizde ticaretin 

gelişmesi, insanların bir araya 
gelip örgütlenmesi, kendi kişisel 
zümrelerinin çıkarlarını ve ülke 
menfaatlerini gözetmesi açısından 
kurulmuş olmasını sivil toplum 
örgütü olarak önemsiyoruz. Biz 
biliyoruz ki birlik ve beraberlikten 
kuvvet doğar. Bu anlamda Kıbırs 
Türk Ticaret Odası üyelerinin 60 
yıl önce hâsıl olan bir ihtiyacı 
da ortaya koyarak, vizyonu da 
geliştirerek öncelikle kurucularını 
bir tebrik etmek isterim. 
Ticaret Odasının kuruluşunun 
vizyonunda ülke ekonomisinin 
gelişmesi ve kendi üyeleriyle 
olan dayanışmalarının, ticareti 
münasebetlerinin dünya 
standartlarına ulaşabilmesi 
için bir araya gelmelerinin bir 
sonucu olarak görüyoruz. Ülkede 
üretim sektörünün olması tabi ki 
kaçınılmaz ve elzemdir, olmazsa 
olmazıdır. Öte yandan da ticaret 
sektörünün de ülke ekonomileri 
için olmazsa olmazları olarak 
görüyoruz ve önemsiyoruz.
O günden bu güne Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın gelişimine 
baktığımızda ara ara durağan 
zamanlara girmelerine 
rağmen yükselen bir ivme 
içerisinde olduğunu görüyoruz. 
Kurumsallaşma anlamında Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nın oldukça 
iyi bir noktaya geldiğini de 
gözlemlemekteyiz.
Bu anlamda emeği geçen tüm 
başkan üyeleri meclisine ayrı ayrı 
da teşekkür etmek isteriz. Hepsini 
ayrı ayrı gönülden tebrik ediyorum. 

KEVE
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi 
Odası, 60. yıldönümü 
dolayısıyla Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası'nı kutlar. 
Yeşil Hat Ticareti Tüzüğü'nün 
uygulanması, daha da 
önemlisi Kıbrıs sorununa uygulanabilir ve işlevsel 
bir çözümün ekonomik yararları hakkında 
toplumu bilgilendirmek için yıllardır KTTO'daki 
dostlarımız ve meslektaşlarımızla yakın bir 
şekilde çalışıyoruz. Ülkemizin yeniden birleşme 
çabalarına yardımcı olarak, iki Oda arasındaki 
işbirliği benzersiz olmuştur ve kriz dönemlerinde, 
afet durumlarını hafifletmek için pratik eylemlerin 
hızla gerçekleştirilebildiği tek kanal olduğu 
kanıtlanmıştır. Kıbrıs Rum toplumundaki ana güç 
istasyonuna zarar veren patlamadan sonra iki 
oda tarafından yapılan elektrik anlaşması ve iki 
Oda’nın müdahalesi ile gerçekleştirilen, Karpaz 
Yarımadasındaki yağ sızıntısının temizlenmesi 
yaşayan örneklerdendir. Kıbrıs sorununu işlevsel 
ve sürdürülebilir bir şekilde çözmekten başka 
seçeneğimiz olmadığına olan inancımız tamdır. 
Bunun alternatifi (yani çözümsüzlük), adadaki her 
iki Topluluğun, aynı zamanda bölgemizin aleyhine 
olacaktır. Statüko gerçekten kabul edilmezdir ve 
Odalarımızın toplumlar arasındaki köprü kurma 
görevi devam etmektedir. Bunu çocuklarımıza ve bu 
ülkenin gelecek nesillerine borçluyuz. Bunu Kıbrıs 
halkına borçluyuz. Bir kez daha, 60. yıldönümünüzü 
kutluyor; işbirliğimizin devamını temenni ediyoruz.
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CEMAL 
BULUToğLULARI
SERCEM ASFALT 
LTD DİREKTÖRÜ
Kıbrıs Türk varoluşu 
mücadelesinde 
yapı taşlarından birisi 
olan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası, ticaret insanımıza her 
zaman öncü olmuştur. Bu yüzden 
60. Yılını tüm üyelerini halkımızla 
birlikte kutluyoruz. Bundan 
sonraki dönemlerde de yine aynı 
şekilde Kıbrıs Türk insanının ve 
ticaret sektörümüzün başarısı 
için uğraşacağına canı gönülden 
inanmaktayım. Başarılarının 
sürmesi için destek veriyoruz. Şu 
anki başkan ve yönetim kurulunun 
bunun üstesinden gelebileceğine 
inanıyorum.’’ 

MUSTAFA HANÇERLİ
HANÇERLİ LTD 
DİREKTÖRÜ
Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın 
çalışmalarını takdirle 
izlemekteyiz. Odamız 
oldukça iyi çalışmaktadır. 
Güncel konuları takip edip, üzerine düşen 
görevi yerine getirmektedir. Sayın Başkan 
Turgut Deniz ve çalışma arkadaşlarına, 
yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyesi 
arkadaşlara teşekkür eder, bundan 
sonraki günlerde de başarılar dilerim. 

GÖKHAN NECİPoğLU 
CAHİT NECİPoğLU LTD 
DİREKTÖRÜ
Özel sektörün bir çatı 
altında toplanıp birlik ve 

beraberliğini sağlayan, 
nesilden nesile işle birlikte 

devredilen bağlı olduğumuz 
odamızın 60.yılını en içten duygularımla 
kutlar nice 60 yıllar diliyorum.

MEHMET ÇEPİK
ÇEPİK KARDEŞLER DİREKTÖRÜ

Çok zor şartlar altında kurulan 
ve bu günlere başarıyla gelen 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
başarılı işlere imza atmıştır. 
Esnafa olan desteğinden 

dolayı gayet memnunuz 
ve bugüne kadar odanın 

yönetiminde yer alan herkese 
teşekkür ederiz. Bu vesile ile 60. 
Yılını kutlayan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz’e, 
yönetim kurulu üyeleri ve meclis 
üyesi arkadaşlara teşekkürü bir borç 
biliriz. Nice 60. Yıllara....

METİN ŞADİ
KIYMET TRADING DİREKTÖRÜ
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası bizim ticaret 
insanımızın 
kuruluşudur. 
Özverili bir çalışma 
ile oluşmuştur. Çok 
büyük aşamalardan 
bu güne kadar 
gelmiştir. Burada emeği 
olan herkese, geçmiş idarecilere, 
unutulmuş, unutulmamış herkese 
duacıyız. Aramızdan ayrılanlara 
Allah’tan Rahmet dilerim. İyi ki böyle 
bir odayı kurmuşlar ve bugünlere ışık 
tutmuşlar. Çok zor şartlar altında bir 
avuç insan tarafından kurulan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nın geçmişten 
günümüze nasıl gelindiğinin bilinci 
içinde hareket edip, çalışmalarını 
dilerim. Nice 60 yıllara… 

MUSTAFA GENÇ
GENÇ YAPI 
MARKET 
DİREKTÖRÜ
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın bu yıl 
60. kuruluş yılını 
kutlaması, bizler gibi 3 nesildir ticaret 
yapan bir firma ve sahipleri için çok 
büyük bir gurur kaynağıdır. Ülkemizin 
her alanda gelişimi önce ekonomimizi 
daha fazla büyütmemiz ve zaman göre 
dönüştürmemizden geçmektedir. 
Bu dönüşümlerin planlanması ve 
gerçekleştirilmesinde KTTO her dönem 
çok ciddi bilimsel katkılar yapmıştır. 
Uluslararası tanınırlığı odamızın birçok 
alanda ülkemizi temsil etmesine ve 
bunu da en iyi şekilde yapmasına 
olanak sağlamaktadır. 
60.yılın odamız adına hayırlı olmasını 
ve gelecek yıllarda hem ülke ekonomisi 
hem de üyeler adına çok daha 
başarılı çalışmalar üretilmesini 
temenni ediyorum.

MUSA SÖNMEZLER
ÇİMSER LTD 
DİREKTÖRÜ
Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan önce 
kurulmuş olan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odamız 
Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunun 
hem ekonomik hem de siyasi 
anlamda mihenk taşlarından birisidir. 
Halkımızın örgütlü çalışmasına da 
katkısı olmuştur. Halkımızın refahı ve 
geleceği için daha çok çalışılacağına 
inanmcımız tamdır. Bu bağlamda 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 60. 
Yıldönümünü kutlar, nice yıllar 

SABRİ DEMİRBAğ
DEMİRBAğ MÖBLE 
DİREKTÖRÜ
Meslek ahlakını, 
disiplinini ve 
dayanışmasını 
korumak ve geliştirmek 
,ticaretimizin kamu 
yararına uygun olarak gelişmesine 
katkı koymak, üyelerinin dış ülkeler 
ile ticari ilişkiler kurmasında köprü 
sağlamak, dış ticaret konusunda 
görüş birliğini uzlaşıcı bir biçimde 
yapmamıza olanak tanımak adına 
kurulmuş bu değerli odamızın 
60.cı yılını canı gönülden kutlar, 
başarılarının devamını temenni 
ederim. Saygılarımla 

Nice 60 yıllara

RAMAZAN GÜNDoğDU
SHIPYARD FAMAGUSTA 

VE GİRNE DELTA 
MARINE DİREKTÖRÜ
Genç Devletinden 

daha eski kuruluşu  
olan Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası için adeta ülkedeki 
tüm yolların kesiştiği bir yerdedir demek 
sanırım doğru bir tanımlama olacaktır.
Odanın kurumsal yapısı ve uluslararası 
tanınırlığı nedeniyle gerek Türkiye’den  
gerek AB ülkelerinden  ve tüm dünya 
tarafından  muhatap alınması işlevlerine 
ayrı bir  önem katmakta ,buda odanın iş 
yükünü önemli oranda artırmaktadır. Oda 
meclisi ,ülke ticareti hatta ülke siyaseti için 
adeta bir akademi gibi görev yapar.Meclis 
üyesi , yönetim kurulu üyesi ve Başkan 
vekili olarak görev  yapma imkanı bulduğum  
KTTO ile gurur duyduğumu söyleyebilirim.
Oda’da çalışmakta olan profesyonel 
kadroların hazırladıkları raporlar ile kurum 
ve kuruluşlarda odayı temsilde gösterdikleri  
üstün performans ile farkedilen  bir duruşları 
vardır.Yeşil hat tüzüğünün uygulanmasındaki 
sorumluluğu,Güney Kıbrıs’a elektrik satışında 
aldığı sorumluluk,Türkiye ve AB projelerinde 
ön planda olması,her yıl hazırladığı rekabet 
edebilirlik raporu ile gerek Ankara’daki ve 
gerekse Bruksel’deki temsilcilikleriyle KTTO 
adeta devletimizin yurt içinde ve yurt dışında 
en büyük çözüm ortağıdır.Nice 60’ıncı yıllar 
olması dileğiyle tüm Ticaret Odası üyelerini 
ve tüm KKTC iş dünyasını kutlarım.
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Kıbrıs  Türk Ticaret  Odası

YılA Özel Mesajlar

MERT ATAKAN
ATAKoM LTD YÖNETİM KURULU  BAŞKANI
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ülkemiz 
adına yürüttüğü çalışmaları takdir ile 
karşılamaktayız. Bu bağlamda 15 Kasım 

tarihinde kutlanacak olan 60. Yaşıın ülkemiz 
adına hayırlı olmasını diler, nice başarılarının 

devamını temenni ederiz.

MURAT ARAR
ARMAR GRoUP DİREKTÖRÜ
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
hizmetlerinden çok memnunuz. 
Ülkemizde ticaretin ufkunu açan Ticaret 
Odası nice zorluklarla bu günlere geldi. 
Uluslalararası alanda tanınan Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası tanınmışlığın bize verdiği 
mutluluğu yansıtıyor. Nice 60 yıllara. 

ATAY CAFER ÜREL
ASEL ENGNEERING DİREKTÖRÜ
‘’Böyle bir odaya sahip olduğumuz için çok 
şanslıyız.. Ülkemizin içerisinden geçmiş 
olduğu ekonomik sıkıntıları atlatılması 
konusunda odamızın da özverili çalıştığını 
düşünüyorum. Bu gibi faaliyetlerin giderek 
artmasını arzuluyoruz.  Ayrıca ülkemizde 
Ticaret Odası gibi sivil toplum örgütlerinin, ülke menfaatleri için, 
bu gibi örgütlerin artmasını dilerim. Önümüzdeki dönemlerde 
ekonomimizde daha etkin roller üstlenmesini dilerim. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın 60. yılını kutlarım.’’

CEM ARAT
K-PET GENEL MÜDÜRÜ
‘’Bu köklü kuruluşun 60. Yılını kutluyorum. 
Çalışmalarının Kuzey Kıbrıs için yararlı olmasını, 
artarak devam etmesini diliyorum. Ülkemizdeki 
zorlu sürecin giderilmesinde Ticaret Odasının 
etkin rol oynadığını düşünüyorum. Artarak 
daha etkili olacağını düşünüyorum. Başarılarının 
devamını diliyor, bu anlamlı günün yaşanmasına vesile 
olan kurucuları ve bugüne kadar böylesine meşakatli görev üstlenen 
başkanları da tebrik ederim.’’
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 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
eski Başkanı Günay Çerkez, Odanın 
günümüzde geldiği noktayı 
değerlendirerek, TL’nin değer 
kaybetmesi ile krizi nasıl fırsata 
çevirebiliriz konularına açıklık 
getirdi.

’’Ürettiklerimize AB 
standardı getirmemiz 
gerekir’’

Çerkez: ‘’Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası bir an önce bir araya 
gelerek yeni projeler geliştirmelidir. Krizi 
fırsata çevirmek için bir fırsat doğmuştur. 
Kazanılan bu ivmeyi daha da ileriyle 
götürmeleri gerekmektedir’’

Uzun yıllar Kıbrıs Türk Ticaret odası başkanlığı 
yaptınız. Geçmişten günümüze Kıbrıs Türk 
Ticaret odası ne kadar yol kat etti? oda bugün 
olması gereken yerde mi?
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı 2001 yılında devraldık. 
Olaylı bir devir alma süreci yaşadık. Ticaret Odası 
o zamandan beridir performansını ve üyelerine 
vermiş olduğu hizmetleri sürekli yenilemiş ve 
ilerletmiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası uluslararası arenada 
tanınan tek organımızdır. Hükümet organlarını 
ziyaret edemeyen yabancı devlet sorumluları 
veya görevlileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı 
rahatlıkla ziyaret edip, görüşebiliyorlardı. 
Ülkemizin içinde bulunduğu durum yani 
tanınmamazlık, direk uçuşların olmaması ve 
uluslararası organlara üye olunamaması Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’na normalinden daha fazla 
yük yüklemiştir. Başta Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
üyeleri olmak üzere, KKTC genelinde yaşayan 
insanlara daha iyi bir hizmet vermeye çalışan 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, zor günler geçirmiştir. 
Bugün halen Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs’taki 
ekonominin gelişip, büyümesini önlemesi 
yönündeki girişimleri halen devam etmektedir.

Dövizin yükselişiyle değer kaybeden 
Türk Lirası’ndan dolayı Güney 
Kııbrıs’tan Kuzey’e birçok müşteri 
gelmeye başladı. Bu durum 
ekonomimizin güçleneceği anlamına 
mı geliyor? 
Biz yıllarca Güney Kıbrıs’taki 
süpermarketlere birkaç tane yerli 
ürünümüzü koymaya çalıştık. 
Ama bunu bir türlü başaramadık. 
Güney’deki Süpermarketler Birliği ile 
defalarca toplantılar yapıp, görüştük. 
Ama her defasında koyamayacaklarını, 
koymaları halinde halkın kendilerine 
tepki göstereceği gibi mazeretlerle 
karşılaştık. Mazeret olarak da bir 
piskolojik bariyerden bahsedildi. 
Rumların Türk mallarını almasında 
oluşan piskolojik bariyer, bugün TL’nin 
değer kaybetmesiyle ortadan kalktı. 
Ne psikolojik bariyer kaldı ne de engel 
kaldı. Rumlar artık kendi taraflarında 
ödedikleri fiyatın yarı fiyatına 
arabasının yakıt tankını doldurarak 
gidiyor. Birçok Rumun Kuzey Kıbrıs 

ile ilgili bilgisi çok kısıtlıydı. Ancak buraya gelip 
gördüklerinde burada birçok markanın olduğunu 
öğrendiler ve artık buradaki markalara yönelmeye 
başladılar. Güney’de iki katı para vermek yerine 
istedikleri herşeyi buradan alıyorlar. Böyle olunca 
bize de büyük bir fırsat doğdu. Bu fırsatı biz kendi 
avantajımıza nasıl çevirebiliriz diye düşünmemiz 
lazımdır. 

‘’Krizi fırsata çevirmeliyiz’’
TL’nin değer kaybetmesiyle ülkemizde kriz 
yaşandı. Ticaret ve Sanayi Odalarının bir an önce 
bir araya gelerek, yeni projeler geliştirmeleri 
gerektiğine inanıyorum. Krizi fırsata çevirmeleri 
ve kazanılan bu ivmeyi daha da ileriyle 
götürmeleri gerekmektedir. Zaman içerisinde 
TL aynı kalır veya değer kazanırsa Kuzey’e 
gelmeye alışmış Güney’deki müşterilerimizi 
kaybetmememiz gerekir. Onlara Kuzey’i daha da 
cazip hale getirmemiz bizim elimizde. 

 ‘’Yaşadığımız toparak AB toprağı ama toprağın 
üzerinde ürettiklerimiz AB ürünü değil... Bu çok 
ilginç!’’
Ambargolardan dolayı AB üyesi değiliz. 
Yaşadığımız toprak AB toprağı ama üzerinde 
ürettiğimiz şeyler AB ürünü değil. Bu çok ilginçtir! 
Neden mi? Çünkü AB’nin belirlemiş olduğu 
standartlara uymuyoruz. Hellim konusuna 
bakalım... Hellimin tescili er ya da geç olacaktır. 
Gerçekleştiğinde biz belki de iki üç sene hellim 
kelimesini kullanamayacağız. Neden mi? Çünkü 
tescile girdiği ilk günden itibaren yapılacak olan 
hellimde %25’i küçükbaş hayvan sütü olması 

lazımdır. Bunun da 5 yıl içerisinde %50’ye 
çıkması gereklidir. Bizim bunu yapabilmemiz için 
küçükbaş hayvanlarımızı planlı ve programlı bir 
şekilde çoğaltmamız gerekir. Ama gelin görün 
ki Tarım Bakanlığımız yalnız kuraklık için teşvik 
veriyor. Asıl teşviklenmesi gereken ‘’geçmiş 
zaman’’ ya da ‘’şimdi zaman’’ değildir, geleceği 
teşviklememiz gereklidir. Çünkü küçükbaş 
hayvanları yetiştirip, hellim yapımında istenilen 
oranda küçükbaş süt kullanamazsak hellim 
kelimesini kullanamayacağız ve hellimi ihraç 
edemeyeceğiz. Bu çok önemli ve dikkate alınması 
gereken bir durumdur.

‘’Ürettiklerimize AB standardı getirmemiz 
gerekir’’
Kendi halkımız için bu ve buna benzer tarım 
ürünlerinin üyesi olmamamıza rağmen süratli 
bir şekilde ürettiklerimizi AB standartlarına 
getirmemiz lazımdır. Biz, AB üyesiymişiz gibi 
hareket etmemiz gerekir. 

Bir şekilde bir miktar ürün ihraç ediyoruz. Şu anda 
en büyük hellim ihracatımız körfez bölgesinedir. 
Arap ülkeleri, Danimarka, İngiltere gibi isimler 
var, ancak hellim kelimesini bu yerlerimiz 
kullanmıyorlar. Eğer süt üretimini artırmaz 
ve tescilini alamazsak biz de hellim ismini 
kullanamayacağız. Malesef yaklaşık altı yedi yıldır 
bu konuda pozitif bir girişim görmüyorum. 

‘’Hükümet uzun soluklu projelere 
odaklanamadı’’
Hükümet biraz şanssız bir dönemde iktidara geldi. 
Geldikten hemen sonraki sıkıntılardan dolayı 
uzun soluklu projelere bir türlü odaklanamadı. 
Günlük sıkıntılar varken ileriye dönük çalışmalar 
yapılamadı. Ancak marifet şudur; eğer bir 
ülkeye hükmedecekseniz hem günlük hem 
orta hem de uzun vadeli planları uygulamaya 
koymanız gerekmektedir. Hükümet ‘’Maaşı nasıl 
ödeyeceğim, onunla uğraşıyorum’’ diyor. Maaş 
ödemesi 30 seneden beridir bir sıkıntı zaten. Bu 
yeni çıkan bir sıkıntı değildir! 

‘’AB parçası olmak bir avantaj’’
Rumlar çok planlı ve programlı yollarında devam 
ediyor. Tabi onların birçok avantajları var. Rumlar 
AB’nin bir parçası oldukları için çok ciddi bir 
pazarın içerisindeler. Mesela biz AB’ye üye değiliz 
ama AB’ye üye olmaya hazır da değiliz. Bunun 
için bir çalışmamız da yok. Güney 1 Mayıs 2014 
yılında AB’ye tam üye oldu. Üzerinden tam 14 yıl 
geçti. Biz halen bu yönde bir hazırlık yapmadık. 

Gazetelerde hep okuyoruz, sanki yeni bir 
şeymiş gibi, ihracat ithalatın onda biri kadar 
diyorlar. Normaldir. Sen bir ada ülkesisin. Ada 
ekonomilerinin ihracatının fiilen mal ihracatından 

Günay ÇERKEZ / KTTO eski başkanı
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daha fazla oluşu duyulmamıştır. Bizim kazancımız hizmet sektörlerine 
olacaktır. Turizmden olacaktır. 

‘’Ünivesiteler risk olmaya başaldı’’
Yüksek Eğitimimiz vardır. Ülkemizde 18 üniversite faaliyette ve 12’si de izin 
aldı. Gelin görün ki bu üniversiteler ciddi bir potansiyel olarak görülürken 
giderek bir risk olmaya başladı. Çünkü standart koymadık, kural koymadık. 
Yurt dışından ve özellikle Afrika ülkelerinden öğrenci olarak gelen insanlar 
var, ancak gelenler ne sağlık ve de eğitim açısından sınava ya da kontrole tabi 
tutulmuyor. Geliyorlar ve  1000 dolar vererek 4-5 aylığına kayıt oluyorlar. 
Burada kaçak olarak çok değişik şeylerle uğraşmaya başladılar. Her gün 
görüyoruz. Birçok yasa dışı olayların içerisinde olan bu insanlarla artık 
polisimiz bile başa çıkamıyor. Dolayısıyla bunları kayıt altına almak şarttır. 
Tabi ki üniversitelerimiz öğrenci getirecektir ama bunları belli kurallara göre 
uygulamalıdırlar. Eğer okula devam etmiyorlarsa bunlar hemen bulunup, 
ülkelerine geri gönderilmelidir. 

‘’Her taraftan tarih fışkırıyor’’
Kuzey Kıbrıs tarihi ile zengin bir ülke. Her taraftan tarih fışkırıyor.  Bu tarihi 
eserler gördüğünüz gibi bakımsızlıktan ve ilgisizlikten yıkılıyor. Hâlbuki biz 
bunun üzerine ciddi olarak düşer ve pazarlamasını yaparsak bizim başka bir 
şeye ihtiyacımız olmaz. 
300 bin kişilik bir nüfusu ihya etmek için çok büyük bir beceri ya da kapitale 
ihtiyaç yoktur. Bugün dünyada 200 bin’den fazla şirket vardır. 300 bin’den 
fazla insan çalıştıran şirketler vardır. Biz 300 bin kişiyi gözümüzde çok 
büyütüyoruz. Bugün baktığımız zaman 300 bin kişilik bir şirketin yönetim 
kurulunda ise en fazla 9 kişi var. 

‘’Tanınmıyoruz diye birçok şeyden yararlanamıyoruz’’
Güney; AB içinde 7., dünyada 12. en büyük ticari filonun kayıt olduğu 
ülkedir. Bunun Güney Kıbrıs’a çok ciddi miktarda getirisi vardır. Biz bunu 
yapamıyoruz çünkü tanınmıyoruz. Mesele finans hizmeti... Güney’de birçok 

uluslararası şirketlerin hizmet sektörlerini finans sektörlerinin 
Ortadoğu merkezleri var. Bunun çok ciddi bir getirisi vardır. 
Bu şirketlerin karından hükümete büyük bir getirisi var hem de nitelikli 
personel çalıştırıyorsunuz. Üniversitelerden mezun olan gençlerimiz 
maalesef kendilerine iş bulamıyorlar ya da yurt dışında bir yerlere kaçıyorlar. 
Bu uzun zamanda planlama isteyen bir durumdur. Bizim hükümetimiz de o 
ay kamunun maaşlarını ödüyorsa kendini başarılı ilan ediyor. Hükümet ve 
hükümetçilik bu değildir. 

‘’Halen daha kırk yıllık fikirleri savunuyoruz’’
Otuz kırk sene önceki savunduğumuz fikirleri artık bırakmamız lazımdır. Biz 
ille narenciye yetiştireceğiz diye bir durum yoktur. O zamanın şartlarıyla 
bu zamanın şartları aynı değildir. Narenciye artık bizim iklimimize uygun 
olmayan en başta gelen ürünlerden biridir. Neden mi? Çünkü narenciyenin 
%99’u su’dur. Bölgesel ticaret yapıldığı zaman avantajlı bir üründü. Ama biz 
tarihte kaldık. Gelen giden Turizm Bakanları da ilk verdiği beyanatta bütün 
otellere Kıbrıs portakal suyu alınmasını mecbur edecekti. Peki, soralım 
Kıbrıslı oteller neden portakalı veya limonu kullanmıyor? Standardı tamam 
mı? Fiyatı tamam mı? Eğer bunlar tamamsa neden bir otel işletmecisi bu 
ürünü almasın. Biz maalesef hala daha geçmişte yaşıyoruz. 

‘’Şimdi globalleşen dünyada ticaret de globaldir’’
Eskiden bölgesel ticaret yapılıyordu. Şimdi globalleşen dünyada ticaret de 
globaldir. Biri internetten bakar ve Avusturalya’dan bir ürün görüp sipariş 
eder, öder ve 1 hafta içinde evine kargoyla gelir. Bu ne demektir? Artık 
bölgeyle değil dünyayla rekabet edebilecek duruma gelmeliyiz demektir. 
Bugün Chicago piyasasında arpanın ve buğdayın fiyatı 72 kuruş ise biz 
arpanın ve buğdayın maliyeti 90 kuruş diyemeyiz. İşte bu eğitim eksikliği, 
bilgi eksikliği ve plansızlıktan gelmektedir. Şu an geldiğimiz noktada Ukrayna, 
Avustralya, Rusya, Amerika’yla tahıl konusunda yarışamayız. Türkiye’yle bile 
yarışamayız. 
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Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kurduğu 
yeni şirketi Lifecell Digital’in 
Genel Müdürü Emre Erosal 
hedeflerinin şirketi çok kısa bir 
zaman içerisinde zirveye taşımak 
olduğunu söyledi.

Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal, 
internetin hayatımızda çok önemli bir yeri 
ve vazgeçilmezimiz olduğundan bahsederek 
“Lifecell Digital olarak hızlı, kaliteli, kesintisiz, 
7/24 müşteri hizmeti” gibi kavramlarla ön 
plana çıkarak sektörde fark yaratacaklarını 
ve kısa sürede piyasanın lideri olacakları 
vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’le yaklaşık 1 yıl 
önce ilk olarak görüşmelerle çıktıkları bu 
yolda ardından çalışmalara başladıklarını 
aktaran Lifecell Digital Genel Müdürü 
Emre Erosal, bu süreyi serüven diye 
nitelendirdi. Bu yapının kurulması için 
çok ciddi ve yoğun çalışmalarla eforlar 
harcandığından bahseden Erosal, yıllardır 
bu sektörün içerisinde olan birisi olarak 
bu performansı Turkcell dışında herhangi 
bir şirketle yapmanın mümkün olmadığını 
söyledi. Erosal, müşteri memnuniyeti 
ve her alanda sunacakları kalite için çok 

önemli yatırımlar yapıldığından 
da bahsederek “Bu konuya uçtan 
uca birçok kişi emek verdi. Biz tüm 
bu çalışmalarla ve yatırımlarla bu 
sektör içerisinde interneti uçuracak, 
herkesin beklediği hizmet kalitesine 
kavuşturacak, Lifecell Digital’ı bu 
sektörde zirveye taşıyacağız” dedi.
Lifecell Digital Genel Müdürü Emre 
Erosal şirketi, sabit interneti ve 
içinde oldukları piyasayı anlattı.

Lifecell Digital LTD’in Genel Müdürü 
olarak sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Kuzey Kıbrıs Turkcell’le tanışmam 
ve Lifecell Digital’ın Genel Müdürü 
olarak göreve başlamamdan önce 
KKTC’de kurulmuş ikinci İnternet 
Servis Sağlayıcısı’nın (ISS)  yaklaşık 
20 yıl süresince yöneticisiydim. Bu 
süre zarfında yurt dışında sadece 
ISS’e özel ve haberleşme sektöründe 
geçerli olan birçok uzmanlık eğitimi 
aldım. KKTC’de ilk WiFi erişim 
ağını kurduk ve yaklaşık 5 yıl önce 
Airnetworx markası ile bu sektöre 
yeni bir anlayış getirdik. 

“Yılların tecrübesini Turkcell’le 
birleştirdik”
Bize biraz Lifecell Digital 
oluşumundan ve nasıl 
başladığınızdan söz eder misiniz? 

Yukarıda da belirttiğim gibi yıllardır bu sektör 
içerisinde olan bir aile şirketiyiz. Yılların 
kazandırdığı tecrübelerimizi Lifecell Digital 
markasıyla birleştirdik. Aslında kısa süreli ve 
basit bir çalışma olmadı. Yaklaşık bir yıl önce 
başlayan görüşmelerin ardından Turkcell’in 
kurduğu Lifecell Digital için çalışmalara 
başladık. Çok yoğun, zor ve meşakatli bir 
süreçten sonra hizmet vermeye başladık 
diyebilirim. 

Neden zor ve meşakatli diye sorarsanız, 
bilgili ve tecrübeli bir iş gücü gerekli. 
Bununla birlikte yüksek kapasite ve 
performans da bu işte olmazsa olmaz. Tüm 
bu saydıklarımla bu performansı Turkcell 
dışında başka bir şirketle yapabilmeninse 
pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. 
Turkcell’in gücüyle yılların tecrübesini 
birleştirdik ve ortaya Lifecell Digital çıktı.

Nasıl karar verdiniz ve neden Turkcell?
ISS sektörü dinamik yatırımlar gerektiren 
bir sektör. Yaptığımız işte daha iyi hizmet 
vermek ve daha da kaliteli ürün sunmak 
için sürekli yatırım yapmak, kendinizi 
gelişen teknolojiye göre yenilemeniz 
gerekiyor. 2017 Ağustos ayında Kuzey Kıbrıs 
Turkcell yetkilileri yaptığımız bir toplantıda 
bunları konuştuk ve Kuzey Kıbrıs Turkcell 
ile bir çalışma yapma konusu gündeme 
geldi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in bu sektöre 
yatırım yapması söz konusuydu ve bu 
konuları değerlendirdik. Tüm bu gelişmeler 
sonucunda Kuzey Kıbrıs Turkcell’in daha da 
büyük yatırımlarla Lifecell Digital’I kurması ve 
Airnetworx’ü bünyesine katmasıyla güçleri 
birleştirmiş olduk. Bu sayede müşterilere 
Turkcell’in gücüyle çok daha kaliteli ve geniş 
kitlelere ulaşılabilir bir hizmet sunacağımıza 
inanıyorum. Çünkü çağımızın en önemli 
teknolojisi olan interneti ve bu alandaki 
tüm ihtiyaçları karşılayacak, müşterilerimize 
bütünsel hizmet sunacağız. 

“Kesintisiz, hızlı internet, 7/24 müşteri 
hizmeti, uygun paketler ve ödeme 
kolaylıkları”

Turkcell, Lifecell Digital isminde yeni 
bir ISS şirketi kurdu ve bu sektöre girdi. 
Bizleri neler bekliyor?
Profesyonel bir anlayış ile ilerleyen bu 
şirket ile çalışma yapmak, bizler için pek 
de kolay olmadı ama ciddi şekilde öğretici 
oldu diyebilirim. Yaklaşık 12 ay süresince 
bahsettiğim gibi sabah akşam çok ciddi 
çalışmalar yaptık ve uzun süreçler geçirildi. 
Bu oluşum süresince gerek Kuzey Kıbrıs 
Turkcell ekipleri gerek Sistem Co Ltd. ekipleri 
ciddi özveriler ile her detayı ince eleyip sık 
dokudular. Her iki firmanın da tek hedefi 
kaliteli ve en iyi hizmeti vererek müşteri 
memnuniyeti yaratmaktı. 

Bu yüzden her detayı düşünmeye çalıştık. 
Her adımda müşterilerimizin çıkarlarını 
gözeterek ilerledik. Bu süre zarfında tüm 
ekipler sorumluluklarını ciddi bir tutum 
ve titizlikle yönetti. Zor olsa da herkesin 
ortak tek bir hedefi vardı. O da “müşteri 
memnuniyeti”ydi. Müşterilerimizi ne 
bekliyor sorusuna; kalite, 7/24 hizmet 
bekliyor, kesintisiz hız ve süreklilik bekliyor 

Lifecell  Digital  sunduğu 
hizmetlerle sabit internete 
kaliteyi getirecek

Emre ErOSAL / Life Dijital Ltd Genel Müdürü
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ama en önemlisi ödeme kolaylığı ve her 
ihtiyaca uygun çözümlerimizle, hızlarımızla 
yarattığımız dünya içerisinde duyacakları 
memnuniyet bekliyor.  

“Lifecell Digital ev internetinden 
lansmana özel kampanya fırsatları”
Kuzey Kıbrıs halkına nasıl faydalar 
sağlayacaksınız?

Lifecell Digital’ın elbette ki lansmana özel 
kampanya fırsatları mevcut. Peşin ödemeli 
paketlerinde %25’e varan indirimler 
sunuluyor ve müşterilerimiz bu paketleri 5, 
10 ve 20 Mbps (Megabit) kesintisiz hızlardan 
bir ile 3, 6 ve 12 aylık paket süreleriyle birlikte 
seçebiliyor. Bunun dışında ev internetinde 5, 
10 ve 20 Mbps (Megabit) hızlarda sunulan 
tekliflerle birlikte Lifecell Digital’ın belli bir 
kotaya ulaşılınca hızı azaltan bir çalışma 
yapısının olmadığını da özellikle vurgulamak 
isterim. Lifecell Digital ayrıca dedike hız 
ihtiyacı olan işletmelere de özel paketler 
ve hızlarla da dediğim gibi her ihtiyaca özel 
çözümler sunmayı hedeflemiştir. 

“Lifecell Digital, Turkcell müşterilerine 
özel teklifler de sunuyor”
Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine özel 
teklif ve kolaylıklarınız da var mı?
Elbette ki Lifecell Digital, Kuzey Kıbrıs Turkcell 
müşterilerine de özel teklifler sunuyor. 
Turkcell faturalı hat kullanan müşterilerinin 
ceplerinden peşin bir tutar çıkmadan 
ev interneti almalarına olanak sağlayan 
teklifler hazırladık. Bu paketler müşterilerin 
faturalarına yansıyacak ve 12 
ay taahhütle %50’ye varan 
indirimlerden faydalanacaklar. 

Lifecell Digital’ı ev veya iş 
yerlerimize nasıl kurdurabiliriz? 
Nerelerden bilgi alabiliriz?
Lifecell Digital’ı ev veya 
işyerlerine kurdurmak 
isteyenler başvurularını; satış 
noktalarını ziyaret ederek, 
www.lifecelldigital.com web 
sayfasından ulaşarak veya 0533 
878 0535 Lifecell Digital çağrı 
merkezini arayarak bizlere ulaşıp 
hemen gerçekleştirebilirler. 
Arkadaşlarımız en kısa sürede 
kendilerine ulaşacak, kurulacak 
mekanı inceleyerek kısa bir 
zaman içerisinde aksi bir 
durum yoksa kurulumlarını 
gerçekleştireceklerdir. 
Bunun dışında şunu belirtmek 
isterim ki tüm detaylara da 
yine yukarıda saydığım kanallar 

üzerinden ulaşabilir, farklı birçok seçeneği 
de buralardan detaylıca inceleyebilirsiniz.

Lifecell Digital’ın ileriye dönük hedefleri 
nelerdir?

Dediğim gibi belki çoğu sektörde de öyle 
ama bizim için en birinci ve her zaman 
ilk hedef müşteri memnuniyetidir. Bunu 
hiçbir zaman kaybetmeyi istemeyiz. Onlar 
memnun olacak ki bizler de doğru yolda 
olduğumuzu görelim. Onun dışında bunun 
olabilmesi için şu an sunmakta olduğumuz 
sürekli, kesintisiz internet servisini her 
geçen zaman için daha da iyi bir seviyeye 
getirmek şeklinde bir hedefimiz vardır. 

Yatırımlarımız sürekli devam edecektir ve 
tüm Kuzey Kıbrıs için sürekli yenilikçi, kaliteli 
internet servisi sunmak için çalışacağız.
“7/24 çağrı merkezi hizmeti ile fark 
yaratıyoruz”

Diğer İnternet Servis Sağlayıcı 
şirketlerden farkınız nedir?
Diğer İnternet Servis Sağlayıcı (ISS) 
şirketlerden bizi ayrıştıran en farklı yönümüz 
7/24 çağrı merkezimizin olması ve uçtan 
uca internet servisini kendi şebekemiz 
üzerinde sunmamızdan dolayı herşeyin 
kendi kontrolümüzde olmasıdır. Bir diğer 
en önemli farksa daha önce ISS sektöründe 
olmayan Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hayatımıza 
girerek sunduğumuz faturalarımız üzerinden 
aylık ödeme kolaylığıdır.

Son olarak bu sektörü değerlendirir 
misiniz?
Günümüzde teknoloji ve iletişimin çok 
önemli bir yeri ve payı vardır. Teknolojinin 
hayatımızda olmadığı bir anı bile herhalde 
artık kimse düşünemiyor. 

Elimizdeki telefonlar, evlerimiz ve 
işyerlerimizdeki bilgisayarlarımız, 
tabletlerimiz, akıllı cihazlar artık her alanda. 
Tüm bunlar içinse gerekli olan şey internet 
ve internetin iyi olması, hızı için altyapıdır. 
Ülkemizde ISS sektöründe KKTC’de şu an 
faaliyet gösteren çok değerli firmalar vardır. 
Fakat sektör, yetkili merciiler tarafından 
çok da ciddiye alınmamaktadır. Bu yüzden 
sektör sadece kendi yatırımları kadar 
çözümler sunabilir durumdadır. Bunlar 
hafife alınacak yatırımlar olmamakla birlikte 
geri dönüşünün imkansız olabilmesi gibi 
bir durum söz konusudur. Sürekli yatırım 
gerektiren bu alan, teknolojinin yenilenme 
hızı ve hayatımıza yeni giren birçok 
uygulama veya donanımın ihtiyaçlarını 
karşılamak için sürekli daha fazla kapasite 
ihtiyacı doğurmaktadır. Bu alanda daha çok 
çalışma yapılması ve desteklenmesi hem 
bu sektörün daha da ileriye taşınması hem 
de halkımızın daha iyi ve kaliteli hizmet 
alabilmesi için şarttır.

Bizler Lifecell Digital olarak işte bu yenilikçi 
yatırımları sunabilecek olan ilk ve şu an tek 
markayız.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan bir ilk daha;

''Münhal Sayfası''
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve KTTO üyeleriyle iş arayanları bir araya getirecek çevrimiçi 
“Münhal Sayfası” için tanıtım gecesi düzenledi

KTTO Konferans Salonu’nda KTTO Başkanı Turgay 
Deniz’in açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe, Başbakan 
Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Zeki Çeler, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami 
de katıldı.

Deniz: “oda Üyeleri Ve İş Arayanlar Arasında 
Köprü
KTTO Başkanı Turgay Deniz, konuşmasında 
iş dünyasının gelişmesine katkı yapmak için 
Oda üyeleriyle iş arayanlar arasında bir 
köprü vazifesi üstlendiklerini iade etti.
İstihdamın üretimi artırdığını ve bunun ekonomik büyümeyle 
sonuçlandığını kaydeden Deniz, KTTO üyelerinin güvencesi altında 
bu hizmeti gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirtti.
Deniz, yeni girişimin hayata geçmesinde geçmiş yönetimden Mustafa 
Erk ve Mustafa Genç ile yeni yönetimden Serhan Kombos ve KTTO 
Genel Sekreteri Aysun Önet İleri’ye teşekkür etti.

Çeler: “İşsizlik İstatisliği Bilinmiyor Çünkü İşsizler İş Bulma 
Merkezine  Başvurmuyor''
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ülkede yaşanan ve 
çözüm bekleyen sorunların başında işsizliğin geldiğini söyleyerek, 
bunun giderilmesinde en üstün güce ve donanıma sahip bakanlığın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu belirtti.

Bakanlığın, özel sektörde yeni hayata geçireceği teşvik sistemiyle hem 
maddi hem manevi katkı yapılacağını ifade eden Çeler, şu an istatistik 
veri olarak işsizliğin durumunun bilinemediğini bunun sebebinin 
işsizlerin iş bulma merkezine başvurmamaları olduğunu kaydetti.
Bu nedenle Bakanlık olarak da hem internet hem sosyal medya 
hem de telefonla işverenle işçiyi buluşturma çalışmaları yaptıklarını 
anlatan Çeler, halkın neden yerli işgücüne kaymadığının üç sebebi 
olduğunu kaydetti ve bunları “maaş”, “sosyal-kültürel alışkanlıklar” 
ve “sosyal haklarla, izin hakları” olarak sıraladı.

Özel sektörde sendikalaşmanın da gündemde olduğunu aktaran 
Çeler, buna işverenlerin çekinceli bakmasına gerek olmadığını, çünkü 
az da olsa sendikalaşmanın yaşandığı yerlerde hiçbir eylem ve iş 
durdurma eyleminin gerçekleşmediğine dikkati çekti.

Nami: “Katma Değer Yüksek Üretim Modellerine Geçmek Gerek''
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, ülkede bir çarpık yapı 
oluştuğunu ve rekabet edebilirlik sıralamasında 144 ülke arasında 
111’inci sırada bulunulduğunu söyledi. Nami, bunun başlıca 
sebeplerinden birinin istihdam politikaları olduğuna işaret etti.
Nami, KKTC’nin dünyanın dört bir yanından işçi getirmesine rağmen 
kendi halkının iş bulamadığını belirterek, Kıbrıs sorununun getirdiği 
mali sorunlarla da boğuşurken, KKTC’nin yapması gerekenin katma 
değeri yüksek üretim modellerine geçiş olduğunu ifade etti.

“Elektrik Maliyetleri Yakında Düşürülecek''
Teknopark ve AR+GE yasalarına hız verildiğini, sanayi bölgelerine 
ağırlık verildiğini ve elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için alternatif 
üretim modellerinin neler olabileceğine bakıldığını anlatan Nami, bu 

konuların TC’de yapılan ziyaretlerde de dile getirildiğini ve yakın bir 
zamanda elektrik maliyetlerinin düşürüleceğini söyledi.

Erhürman: “Biraz Daha Motivasyonla Bazı Şeyler Daha İyi 
Yapılabilir''Başbakan Tufan Erhürman ise KTTO’dan bir heyetle 
Mersin’in Silifke ilçesinde temaslarda bulunduklarını ve iş insanlarının 
orada ürettikleri istihdamla nasıl gurur duyduklarını gördüklerini 
kaydetti.
Silifke’nin Türkiye’de üretilen çileğin yüzde 40’ını, yurtdışına ihraç 
edilen çileğin yüzde 60’ını sağladığını bildiren Erhürman, Mersin 
Limanı’nın ne kadar iyi işletildiğine de şahit olduklarını, KKTC’nin 
biraz daha motivasyonu artırması durumunda bazı şeyleri çok daha 
iyi yapabileceğini söyledi.

“Darboğaz, El Ele Vermezsek Zorlukların Aşılamayacağını Gösterdi'' 
Genç işsizliğinin yüzde 19 olmasının sevindirici olmadığını, bu 
anlamda “Münhal Sayfası”nı hayata geçirenlere teşekkür ettiğini 
belirten Başbakan, içinden geçilen darboğaz döneminin, el ele 
vermeksizin belli zorlukların aşılamayacağını herkese gösterdiğini 
ifade etti.

“Paranın Yüzde 70’i Yurt Dışına Gidiyor''
“Birincisi, istihdam yaratmalıyız, mümkün olduğunca bunu vatandaş 
istihdamıyla yapmalıyız” diyen Erhürman, turizm sektörüne 
bakıldığında yabancı iş gücünün ağırlıkta olduğunu, tahmini yüzde 
30 paranın KKTC piyasasına dönerek, bunun geriye kalan yüzde 70’lik 
kısmınınsa yurt dışına gittiğini söyledi.
Ülkede kazanılan her kuruşun yine ülkede harcanması gerektiğine 
vurgu yapan Başbakan, KTTO’nun yeni girişimini de toplumsal bir 
sorumluluk projesi olarak gördüğünü ve ardındaki sorumluluğu 
görüp önemsediğini belirtti. Erhürman, KKTC’nin el ele vererek 
Silifke’yi geride bırakabileceğini vurguladı.

Münhal Sayfası
KTTO üyeleriyle iş arayanlar arasında köprü olacak www.ktto.net/
munhal-sayfasiadresine giren KTTO üyeleri buraya ilan bırakacak; iş 
arayanlar da “Münhal İlanları” kısmına girerek arama motorundan 
istenen nitelikte münhal ilanlarını aratabilecek.

Ardından iş arayan kişi münhali veren firma yetkilisine e-posta 
yoluyla özgeçmişini gönderecek, hazır özgeçmişi bulunmayan adaylar 
sayfada bulunan “İş Başvuru Formu”ndan destek alarak münhal 
başvurusunu gerçekleştirebilecek.



Ekonomi Bülteni / EKİM 2018





21
Ekonomi Bülteni / EKİM 2018

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Asbaşkanı Mehmet Eziç Kıbrıs 
Gazetesi'ne verdiği demeçte 
bankaların geçmişten gelen 
ve hâlâ ödemesi devam 
eden borçlara dahi ek faiz 
uygulamasının doğru bir 
uygulama olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Asbaşkanı Mehmet Eziç, 
bankaların geçmişten gelen 
ve hâlâ ödemesi devam 

eden borçlara dahi ek faiz 
uygulamasının doğru bir 
uygulama olmadığını söyledi.
Özellikle ülkede böyle bir 
ekonomik kriz yaşanırken yapılan 
bu uygulamanın vatandaşları 
daha da zora sokacağını 
kaydeden Eziç, bu durumda 
bankalar dahil herkesin elini 
taşın altına koyması gerektiğini 
ifade etti.

“Üyeleri toplantıya çağırdık”

Konuyu Ticaret Odası’nın 
ilk yapılacak toplantısının 
gündemine aldıklarını söyleyen 
Eziç, bu uygulamanın ticari 
kredilerde de yapıldığını 
duyduğunu belirtti.

Eziç, “ekonomik olarak kötü 
günlerden geçiyoruz. Böyle bir 
dönemde toplumun her kesimi 
elini taşın altına koymalı… 
Bankalarda kârlılık oranlarında 
taviz vermeli” dedi.

Eziç: Doğru bir 
uygulama değil

Ülkede hizmet veren bazı bankaların yasal boşlukları fırsat bilerek, 
mevduatlarda oluşan açığı kapatmak adına taksitleri devam 
eden borçlara bile ek faiz uygulaması iş dünyasında da ciddi bir 
huzursuzluk yarattı.
Bu uygulamanın uzun vadede işyerlerinin iflaslarını getirebileceği 
konusunda uyarı yapan iş insanları, bankaları da bu ekonomik kriz 
altında elini taşın altına koymamakla suçluyor.

Mehmet EZİÇ / KTTO Asbaşkanı

Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller 
Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında 
işbirliği protokolü imzalandı.

Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller 
Odası Başkanı Nevin Hüseyin, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’na (KTTO) ziyarette bulundu. 
Ziyaret sırasında iki oda arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre 
Hüseyin’in odayı ziyaretinde, KTTO Başkanı 
Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet 
İleri ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun 
hazır bulundu.

Ziyarette, odaların ortak çalışma alanlarının 
belirlenerek, bu yönde ilerlenmesi için 
görüş alışverişi de yapıldı.

Odalar arası işbirliği protokolünün 
imzalanmasının ardından KTTO adına 
Başkan Turgay Deniz, Hüseyin’e Kıbrıs’ın el 
işi olan Lefkara işlemesi hediye etti.

Avustralyalı Kıbrıslı Türk 
Profesyoneller Odası ve Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası arasında 
işbirliği protokolü imzalandı

İmzalar atıldı
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Çoğu dönemlerde, yakın pazarlardaki 
fiyatlarla kıyaslandığında oldukça 
pahalıya tüketebildiğimiz tavuk 
etinin ithalinin serbest bırakılması 
tarafımızdan memnuniyetle 
karşılanmıştır. Uzun yıllardan beri 
üzerinde önemle durulan bu adımı 
atmış olması hükümetimizin bazı zor 
kararları alabilme kapasitesine sahip 
olduğunu göstermesi bakımından 
da önem taşımakta ve bizi ayrıca 
memnun etmektedir.
İthalat yasakları ve ithalatta 
uygulanan fonlar, ülkemizdeki yüksek 
fiyatların önemli nedenlerinden 

biridir. Yüksek fiyatlar ve pahalılık 
nedeniyle, turizm ve yüksek öğrenim 
sektörlerinin gelirleri ile ayakta 
durmakta olan KKTC ekonomisi 
rekabet gücünü yitirmekte; bu arada 
insanlarımız çevre ülkelere göre çok 
daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 
Sayın Erkut Şahali, tavuk eti ithalinin 
serbest bırakıldığını duyurmak 
amacıyla yaptığı açıklamada, 
amaçlarının “yurttaşın alım gücüne 
katkıda bulunmak” olduğunu 
vurgulamış ve “rekabete dayalı 
bir fiyatın” oluşması umudunu 
dile getirmiştir. Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası olarak beklentimiz, karkas 
et ithalatının da ivedilikle serbest 
bırakılmasıdır. Bu yönde atılacak 
adımlar ülkemizdeki hayatı 
ucuzlatacağı gibi, önemli gelir 
kaynaklarımızdan olan turizm 
ve yüksek öğrenim sektörlerinin 
devamlılığına da yardımcı olacaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 
“Bilanço Okuma ve Finansal Analiz” 
eğitimi düzenledi.
KTTO İş Geliştirme Birimi ve Cyprus 
Primary Academy iş birliğinde 22 
Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen 
eğitimin gündemini, hareketli günler 
geçiren döviz piyasaları oluşturdu.
Ekonomist Ahmet Şeytan’ın eğitimci 
olarak katıldığı eğitimde finans 
kurumları ve bireyler; finansal 
analiz, finans yönetimi ve planlama 
konularında bilgilendirildi.

İki aşamalı verilen eğitim toplam 6 

saat sürdü.
Eğitimin ilk aşamasında, güncel 
finans piyasaları ve ekonomi konuları 
işlenirken; ikinci aşamasında mevcut 
ekonomik konjonktürün firmalara 
etkileri görüşüldü.
Akademi yöneticisi ve direktörü 
Evrim Hınçal, gündemde olan 
ekonomik koşullar çerçevesinde, 
etkilerini hissetmeye başladığımız 
ekonomik krize yönelik çok sayıda 
eğitim hazırladıklarını ve hizmet 
vermeye başladıklarını ifade etti.
Eğitimin sonunda katılımcılara 
sertifikalar dağıtıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’nın tavuk eti ithalatını 24 Eylül 2018 tarihinden 
itibaren serbest bırakma kararını memnuniyetle karşıladı.

“Doğru bir karar alındı“

Finans eğitimi ilgi gördü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
(KTTO) Yönetim Kurulu üyesi 
Vargın Varer, Avrupa Küçük 
İşletmeler İttifakı (ESBA)’nın 
20’nci yıl etkinliği ve ESBA 
Yönetim Kurulu toplantısına 
katıldı.

Brüksel’de Steigenberger 
Wiltcher’s Hotel’de 15 
Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen 20’nci yıl 
yemeği etkinliğine, Avrupa 
Birliği (AB) kurumlarından 
üst düzey yetkililer, Avrupa iş 
dünyası temsilci kuruluşları, 
özel sektör ve Avrupa’dan 
girişimciler iştirak etti. 
ESBA Yönetim Kurulu üyeliğini 

de yürütmekte olan Varer 
ayrıca, 16 Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen ESBA 
Yönetim Kurulu Toplantısı’na 
katılarak, KTTO’yu temsil etti. 
Temaslarında Varer’e KTTO 
Brüksel Temsilcisi Lale Şener 
eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 
2010 yılından bu yana üyesi 
olduğu ESBA, 35 ülkeden 1 
milyon kadar mikro ve küçük 
işletmeyi AB nezdinde temsil 
etmekte, KOBİ’leri yakından 
ilgilendiren konulardaki AB 
politika ve mevzuatlarını 
takip ederek, lobi faaliyetleri 
yapmaktadır.

Her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 
enerji fiyatları ve arz güvenliği yaşamın her alanını etkileyerek, 
ekonominin rekabet gücünde belirleyici olmaktadır. KIB-TEK 
düşük verimlilik ve yüksek maliyetlerle üretim yapmaya 
devam ederken, dövizdeki ve akaryakıt fiyatlarında 
meydana gelen değişiklikler katlanarak enerji maliyetlerimizi 
artırmaktadır. Bu sistemin sürdürülebilir olmadığı aşikârdır. 
Verimsiz ve çevre kirliliği yaratacak yatırımlar gündemde 
olmamalıdır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, elektrikte uygun maliyetli ve arz 
güvenliği sağlayan çevre dostu, sürdürülebilir ve verimli bir 
yapının oluşturulması için önerileri şunlardır:

1. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi için başlatılan 
çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve gerekli 
yatırımların kamu özel işbirliği modeli ile yapılması

2. Kablonun tamamlayıcısı güneş enerjisinden yararlanmanın 
önünün açılması ve daha fazla yenilenebilir enerji 
yatırımlarına imkan verilmesi

3. Elektrik piyasasının özel sektöre daha fazla açılması
Hükümetimizde beklentimiz enerji sorununu açık ve 
katılımcı bir şekilde tartışarak orta ve uzun vadeli programlar 
geliştirmesidir.

"TC ile bağlantı sağlanmalı, 
yenilenebilir enerji 
artırılmalı"

KTTO, ESBA’da temsil edildi  
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’’Bu bir fırsatçılıktır’’
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 
İstihdam Destek Fonu birikimlerinin özel 
sektörde sendikalaşmayı teşvik etmek amacıyla 
kullanılacağını; sendikalı ve toplu sözleşmeli özel 
sektör çalışanlarının ücretlerine devlet tarafından 
ek katkı yapılmasını öngören tüzük taslağının 
Başbakanlık ve Başsavcılığa sunularak görüş 
beklendiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, bu açıklaması 
ile toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunların 
farkında olmadığını bir kez daha göstermiş; 
kapanmak üzere olan işletme sayınının arttığının 
her gün gazetelerde uyarıcı bir haber olarak yer 
aldığını görmezden gelmeyi tercih etmiştir. Bu 
düzenlemenin iki yıl süreyle uygulanacağının 
ortaya konulması, sürdürülebilir olmadığını da 
kanıtlamaktadır. 
Bugünkü temel ihtiyaç, işletmeler üzerindeki yükleri 
azaltmak, böylece piyasaya daha ucuz, tüketicinin 
erişebileceği mal ve hizmetler sunulmasını sağlamak 
ve halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye katkı 
koymaktır. İşletmeleri verimsizliğe itecek, çalışanlar 
arasında ayrım yaratacak ve çalışma hayatını kaosa 
sürükleyecek yaklaşımlara ihtiyacımız olmadığı 
ise açıktır.Bugünkü durumda, İstihdam Destek 
Fonu’nda birikmiş kaynağı, kriz koşullarının hayatını 
zorlaştırdığı dar gelirli emekçilerin yaşamını geçici 
bir süre için de olsa kolaylaştırmak için kullanmak 
yerinde bir davranış olacaktır. Ne var ki, asgari 
ücretliyle destek amacı bu durumu, Sayın Bakan’ın 
siyasi amaçlarından biri olan “özel sektörde 
sendikalaşmayı zorunlu hale getirmek” koşuluyla 
değerlendirmeye kalkışmak tam anlamı ile bir 
“fırsatçılık girişimi” olarak anlaşılmaktadır. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in 
açıklamalarına tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası kabullere ve ziyaretlerine her ay olduğu gibi bu 
ayda devam ediyor

Ziyaretler devam ediyor
İşbirliği konuları irdelendi
KKTC İş Bankası Müdür Yardımcısı Şevket Fethi Cındık,  Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası'na 2 Ekim’de nezaket ziyaretinde bulundu.
KTTO Başkanlık Odası'nda 1 Ekim 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilen 
ziyarette, İş Bankası Küçükkaymaklı Şube Müdürü Bircan Bozkurt, 
KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp, Genel Sekreter Yardımcısı 
Alev Alp ve Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen de yer aldı.

SİTSo'dan KTTo'ya ziyaret
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) Başkanı Nurettin Kaynar ve 
yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na 
(KTTO) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Silifke ve Kıbrıs iş dünyası iş birliğinin gelişebilmesi adına 
değerlendirmelerde bulunuldu.Ayrıca toplantının özel gündemi 
olarak KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, 
SİTSO'nun 110'uncu yılı kutlamaları çerçevesinde 18-20 Ekim'de 
gerçekleştirilecek "Liderlik Akademisi Etkinliği"ne davet edildi.

Londra Ticaret odası Kıdemli Üyesi'nden nezaket ziyareti
Londra Ticaret Odası Kıdemli Üyesi Ahmet İmandoost, 12 Eylül günü 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
İmandoost, Oda Başkanı Sayın Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Emre Olgun'la bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ticari ilişkiler konuşuldu
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ticaret Bakanlığı Lefkoşa Ticaret Başmüşaviri 
Hayrettin Yücel ile TC Ticaret Bakanlığı Lefkoşa Gümrük Müşaviri Eyüp 
Gönültaş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na (KTTO) ziyaret gerçekleştirdi.
Ticaret Başmüşaviri Yücel ile görevine yeni atanan Gümrük Müşaviri 
Gönültaş tarafından yapılan ziyarette, KTTO Başkanı Turgay Deniz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, Genel Sekreter Aysun Önet İleri 
ve Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen hazır bulundu.
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İmar Planı büyük bir titizlikle 
ele alınmalıdır
Lefkoşa’da devam etmekte olan İmar 
Planı değişiklik çalışmaları tarafımızdan 
dikkatle izlenmektedir. İmar planları siyasi 
kararlardır. Politik iradenin vizyonu, planın 
kriterlerini oluşturur. Bu vizyon ve kriterler; 
ülke ve kent ekonomisine, sosyal adalete, 
mülkiyetteki servet değerlerine ve sosyal 
yaşama doğrudan etki eder. Bu alanda 
yapılan hataların kalıcı etkilere sahip olduğu 
ve kolayca düzeltilemediği biliniyor. İmar 
planı ile ilgili yapılması planlanan değişiklikler, 
içinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz 
nedeniyle büyük önem taşımaktadır.

Bu aşamada, Lefkoşa İmar Planı’nda yapılacak 
değişikliklerin insanlarımızın yaşam kalitesini 
ve ekonomik hayatımızı olumlu yönde 
etkilemesi gerektiğinin altını özenle 
çizmek isteriz. Ağırlaşan ekonomik 
koşullarla değişen sosyal yaşam ve 
çalışma koşulları, tüketiciye daha 
fazla alternatif ve uygun fiyatlar 
sunmayı gerektirmektedir. Hiç 
kuşkusuz, kent yaşamı, sağlıklı ve 
sürdürülebilir altyapı yatırımları ile 
de desteklenmek zorundadır.
Özellikle turizm ve yükseköğrenim 
sektörlerinin gelişmesiyle başkent 
Lefkoşa’da ciddi bir nüfus ve 
buna paralel konut talebinde de 
artış olduğu gözlemlenmektedir. 
Halihazırda, imara açık arsa sayısı 
çok yetersizdir. Ayrıca boş olan 
arazilerdeki mülkiyet sahipliliği 
de birçok arazide yapılabilecek 
inkişafın ertelenmesine sebebiyet 
vermektedir. Bu anlayışla, 
Lefkoşa’da yeni alanların imara 
açılmasına; konut büyüklüklerinin 
ve niteliklerinin ise çağdaş yaşamın 
gereklerine ve gelişen sosyal 
eğilimlere uygun hale getirilmesine 
ihtiyaç vardır.

Tüketicilerin özellikle son 
dönemlerde makul bütçeli ve 
küçük ölçekli konutları daha fazla 
tercih ettiği değerlendirildiğinde, 
imar planında uygulamaya konmak 
istenen yoğunluk kriterleri ile 
büyük metrekareye sahip ve arsa 
üzerinde yapılacak konut adetinin 
azaltılarak arsa maliyetinin konut 
başındaki payının artırılması 
neticesinde, büyük alan ve 
yüksek fiyatlı dairelerinin arzının 
zorlanması; vatandaşın konut alım 
gücünü düşüreceği gibi, inşaat ve 
gayrimenkul sektörlerine darbe 
vuracaktır. Bu zorlama ise Lefkoşa’nın 

hemen çevresindeki imar planı ile 
kısıtlanmamış yüksek inşaat oranlı, 
yüksek katlı, Fasıl 96 yollar ve binalar 
düzenleme yasasının kullanıldığı 
araziler üzerine kaymasını ve 
yoğunlaşmasını getireceği 
bugünden görülmektedir. İşte arzu 
edilmeyen altyapı sorunu ve çarpık 
gelişme burada başlayacaktır.

Lefkoşa gibi başkent fonksiyonlarına 
sahip, yeni oluşan üniversiteleriyle 
birlikte bir öğrenci kenti olmaya 
aday, tarihi özellikleri nedeniyle turizm 
potansiyeli yüksek bir kentin geleceğini 
etkileyecek kararlar, elbette, büyük bir 
titizlikle ele alınmalıdır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Lefkoşa İmar Planı 
ile ilgili gelişmeleri bu yaklaşımla izlemeye ve 
katkı koymaya devam edecektir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Lefkoşa İmar Planı’nın 
değişiklik çalışmaları hakkında basın bildirisi yayımladı.
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