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1 Ekim 2018 tarihinde; KKTC İş 
Bankası Müdür Yardımcısı Şevket 
Fethi Cındık, Oda Başkanımız 
Turgay Deniz'e nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
KTTO Başkanlık Odası'nda  
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. 
KTTO ile İş Bankası arasındaki iş 
birliği konuları da ayrıca 
görüşüldü. 
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İş Birliği Protokolü İmzalandı 
 

 
 

 
 
3 Ekim 2018 tarihinde; Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller 
Odası Başkanı Nevin Hüseyin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na ziyarette 
bulundu. Avustralyalı ve Kıbrıslı Türk iş insanları arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. 
 
Hüseyin’i, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Olgun ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri konuk etti. 
Odalar arası iş birliği protokolü, saat 11:00’de gerçekleşen 
ziyarette imzalandı. 
Protokolün imzalanmasının ardından KTTO adına Başkan Deniz, 
Hüseyin’e Kıbrıs’ın ünlü el işi olan Lefkara işlemesi hediye etti. 
Ayrıca ziyarette, Odaların ortak çalışma alanlarının belirlenerek bu 
yönde ilerlenmesi için görüş alışverişi yapıldı.  
 

KKTC Narenciye Çalıştayı İzlendi 
 

3 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından Güzelyurt’ta düzenlenen 1. 
Narenciye Çalıştayı’na katıldı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, narenciye birlikleri 
ve çok sayıda narenciye üreticisinin katıldığı çalıştayda KTTO 
Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen, Oda’yı temsil etti. 

Enflasyon Muhasebesi Toplantısı 
 

8 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası, Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği, Kuzey 
Kıbrıs Bankalar Birliği ve Sigortacılar Birliği yönetimi ve 
temsilcilerinin katılımı ile enflasyon muhasebesi toplantısı 
gerçekleştirildi. 
 

UBP Milletvekili Tatar’ın Odaya Ziyareti  
 

8 Ekim 2018 tarihinde; UBP Milletvekili Ersin Tatar ve 
beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp, Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp yer aldı.   
 

Lefkoşa İmar Planı Konusunda KTTO 
Basın Bildirisi 
 

10 Ekim 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 
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 - 
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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. 
Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 

Zeki Çeler'in Açıklamaları Hakkında 
Basına Açıklaması 
 
11 Ekim 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 
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.  
Bu kriz günlerini, popülist yaklaşımlarla değil, ciddi ve çalışmayı 
teşvik eden politikalarla aşabileceğimizi hatırlatır; hükümetimizi 
çalışma hayatını kaosa sürüklemeyecek, tam tersine verimli hale 
getirecek önlemler almaya çağırırız. 
 

KTTO, ESBA’da Temsil Edildi 
 
15 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası 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 gerçekleştirilen  

20’nci yıl yemeği etkinliğine, Avrupa Birliği 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. 
  

“Proje Yönetimi” Eğitimi Görsel Paylaşımı 

 
 

KTTO, SİTSO İle İş Birliği Anlaşması 
İmzaladı 
 

18 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Silifke’de, 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Liderlik 
Akademisi ve Strateji Çalıştayı”na katıldı. Çalıştay sırasında Silifke 
Ticaret ve Sanayi Odası (SİTSO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
arasında işbirliği anlaşması da imzalandı. 
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Silifke’de düzenlenen çalıştayda konuşan KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, Türkiye ile KKTC arasında ticari ilişkilerin gelişmesinin 
önemine vurgu yaptı. 
Deniz, “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” dedi. 
Çalıştay sırasında, KTTO ile SİTSO arasında karşılıklı işbirliğini 
geliştirmeyi amaçlayan bir de mutabakat metni imzalandı. KKTC 
Başbakanı Tufan Erhürman ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tanıklığında imzalanan anlaşmada 
odaların üyeleri arasında ticareti teşvik etmesi ve bilgi 
alışverişinde bulunması hükme bağlanıyor. Anlaşmaya KTTO 
Başkanı Turgay Deniz ile SİTSO Başkanı Nurettin Kaynar imza 
koydular. 
 

 

 
 
KTTO Yenilenebilir Enerji Sistemlerini 
Görüştü 

 
19 Ekim 2018 tarihinde; KTTO heyeti, Mersin Limanı’nda inceleme 
yaptıktan sonra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 
Heyet, Adana’da Sabancı Holding’e ait Enerjisa merkezini ziyaret 
ederek yenilenebilir enerji konulu bilgilendirme toplantısına 

 
 
katıldı. Mersin Uluslararası Limanı’ndaki inceleme sırasında KTTO 
yönetici ve üyeleri Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdikleri ithalat ve 
ihracat faaliyetleri sırasında yaşadıkları sorunları anlatma olanağı 
buldular.  
İncelemede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan 
Erhürman ve Mersin Valisi Ali İhsan Su da hazır bulundu. 
Adana’da Enerjisa yetkililerinden yenilenebilir enerji sistemleri 
konusunda bilgi alan KTTO üyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
üyeleri ile iş görüşmeleri yapma olanağı da buldular. 
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KTTO Proje Yönetimi Eğitimi Düzenledi 
 
22 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “Proje 
Yönetimi” üzerine eğitim paneli gerçekleştirdi. 
Odamızın İş Geliştirme Birimi ile Cyprus Primary Academy iş 
birliğinde düzenlenen eğitim, Memduh Erişmen tarafından verildi. 
İki aşamalı verilen eğitim toplam 6 saat sürdü. 
KTTO, bir sonraki eğitimini önümüzdeki ay düzenleyecek. 

 

 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Mersin 
Ziyareti İle İlgili Basına Açıklama 

 
21 Ekim 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde, Mersin’de, iki 
gün süren inceleme ve araştırma gezisi düzenlemiş; 
yöneticilerimizin, oda üyelerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı bu 
ziyaret, bizi oldukça memnun eden sonuçlarla tamamlanmıştır. 
Ziyaretimizin ilk gününde, heyetimiz, Silifke Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından düzenlenen “liderlik ve strateji” konulu çalıştaya 
katılmış; çalıştay sırasında ev sahibi oda yetkilileri ve diğer 
katılımcılarla dostane ilişkiler kurulmasına öncülük edecek 
nitelikte ilişkiler geliştirilmiştir. Ziyaretimizin ikinci gününde, KKTC 
iş dünyası için büyük öneme sahip olan Mersin Uluslararası 
Limanı’ndaki incelemelerin ardından Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası ile çok yararlı bir toplantı yapılmıştır. Aynı gün Adana’da 
Enerjisa yetkilileri tarafından sunulan “yenilenebilir enerji” konulu 
brifing ise, ülkemizdeki enerji sorunlarına yaklaşımımızı 
zenginleştirecek bilgilerle donanmamızı sağlamıştır. 
Sadece bu sonuçları ile değerlendirmiş olsak bile “çok başarılı” 
saymamız gereken 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. 

Türkiye’nin, Adana ve Mersin gibi KKTC’ye ulaşım avantajı olan 
bölgeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye önem vermemiz gerektiği, bu 
ziyaretimizle bir kez daha net bir şekilde görülmüştür. Bölge iş 
insanları ile geliştireceğimiz ilişkilerin KKTC ekonomisinin 
gelişmesine ve verimliliğini artırmasına neden olacağı 
kuşkusuzdur. Bu ziyaretin ürettiği sonuçlar, iş dünyamızın ve 
hükümetimizin önümüzdeki dönemde neler yapması gerektiği 
konusunda öğretici ve yol gösterici olmuştur inancındayız. Bu 
nedenle odamız, bu ilişkileri bir başlangıç olarak değerlendirecek 
ve devamlılığı için elindeki tüm imkanları kullanacaktır. 
“Çok başarılı” olarak nitelediğimiz bu sonuçların elde edilmesinde 
Başbakanımız Sayın Tufan Erhürman’ın katkıları, hayati bir 
önemdeydi. Katkıları için kendilerine bir kez daha ve içtenlikle 
teşekkür ederiz. 
 
Turgay DENİZ 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
 

 
 

Avusturya Büyükelçisi’nden KTTO’ya 
Nezaket Ziyareti 

 

  
 
22 Ekim 2018 tarihinde; Avusturya Büyükelçisi Dr. Eva Maria 
Ziegler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan 
Civelek Engelkıran yer aldı. 
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Münhal Lansmanı Düzenlendi 
 

 
 
22 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Oda 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. 
Gecede, yeni münhal sayfasının tanıtım filminin izlenmesinin 
ardından Deniz, Çeler, Nami ve Erhürman konuştu.  
 
Deniz: “Oda üyeleri ve iş arayanlar arasında köprü” 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, konuşmasında Oda tarafından 
yürütülen hizmetlere bir yenisinin eklendiğini ve 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 istatistiği bilinmiyor çünkü işsizler iş 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 değeri yüksek üretim modellerine geçmek gerek” 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’de ülkede bir çarpık yapı 
oluştuğunu ve rekabet edebilirlik sıralamasında 144 ülke arasında-
* 
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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 iyi 
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-sayfasi adresine 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. 
 

Deniz, “Ucuz Tavuk Eti Görmedim” 
 
23 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayınlanan, Damla 
Soyalp’ın “Sabah Haber” programına konuk oldu. KTTO’nun 
Türkiye ziyaretini değerlendiren Deniz, tavuk eti ithaline ilişkin de 
konuştu. Deniz, “Ucuz tavuk eti görmedim” dedi. 
 

 
 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen verimli 
çalıştayın, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki incelemelerin, Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan toplantının ve Adana’da 
Enerjisa yetkilileriyle “yenilenebilir enerji” konusunda yapılan 
görüşmelerin işlendiği program yaklaşık bir saat sürdü. 
Tavuk eti ithali izni, ithalattaki yasaklar ve fonlar olmak üzere 
güncel ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği programda 
Deniz, “Tavuk eti ithali serbest kalmış ancak ben piyasada bunu 
görmedim” dedi. 
Ülkemizde ithalatı yasak olan ve gırla kaçakcılığı yapılan başta et 
olmak üzere yasaklı ürünlerin hala daha ithalinin serbest 
bırakılmadığını ifade eden Deniz, bugüne kadar tavuk kaçakçılığı 
ile ilgili herhangi bir haber görmediğini de belirtti. 
İthal donmuş tavuk etinin bugün 10 TL’ye satılan yerli günlük taze 
tavuktan daha ucuz olması gerektiğini vurgulayan Deniz, 
ülkemizde tavuk etinde bir sıkıntı yokken neden tavuk etinin 



8 
 

 

Serbest bırakıldığını hala daha anlayamadığını belirterek bu 
konuda hükümeti açıklama yapmaya davet etti. 
KTTO olarak her türlü yasağın karşısında olduklarını söyleyen 
Deniz, “Üretimin yasaklarla ve fonlarla korunmaması gerekir. 
Kendi ülkemizde ithal edilen mal ile rekabet edemiyorsak bunu 
ciddi ciddi sorgulamamız gerekir” dedi. 
 

Haymana Ticaret Odası, KTTO nezaket 
ziyaretinde bulundu 
 

 
 
24 Ekim 2018 tarihinde; Haymana Ticaret Borsası Başkan Ercan 
Özkan ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp, Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp, Medya ve 
İletişim Uzmanı Gözde Öz yer aldı. 
Görüşmede tarımsal alanda gelişmiş bölge olan Haymana ile KKTC 
arasında yapılabilecek işbirlikleri görüşüldü. 
 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Görsel 
Paylaşımı 
 

 
 

“İndirim Kampanyası” Hakkında Basın 
Toplantısı 
 

 
 
31 Ekim 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası öncülüğünde 
tasarlanan "İndirim Kampanyası", Sayın Başbakan Tufan 
Erhürman’ın da katılımlarıyla basın ile paylaşıldı. 
1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere tasarlanan 
kampanyaya 62 firma ve 103 marka ile destek veren iş insanlarının 
katkılarıyla çalışmalar başlatıldı. 
Bu kampanya süresince firmalar kendi belirleyecekleri ürünlerde 
ve uygulayacakları indirim oranlarına 
“http://www.ktto.net/indirim-kampanyasi/” web sitesi üzerinden 
ulaşılabilecektir. 


