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Başkan Turgay Deniz, The Economist Dergisi’nin Düzenlemiş
Olduğu “KIBRIS: Dışa dönüklük ve iştiyakı birlikte dokumak”
Konulu Panelde Konuştu
“AB pazarına tercihli ticaret erişimi sağlanmalı”
5 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, uluslararası yayın yapmakta
olan The Economist Dergisi’nin düzenlemiş olduğu “KIBRIS: Dışa dönüklük ve iştiyakı birlikte dokumak”
konulu paneline katıldı. Deniz, “Kıbrıs Türk toplumunun AB pazarına tercihli ticaret erişimine olanak
sağlanmalı ve desteklenmeli” dedi.
Panele başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Maliye Bakanı Harris Georgiades, Demokratik Seferberlik-

Partisi (DİSİ) Başkanı Averof Neofitu, Güney Kıbrıs Ticaret ve
Sanayi Odası (KEBE) Başkanı Christodoulos Angastiniotis, KTTO
Başkanı Turgay Deniz, The Economist Dergisi Politika ve Ekonomi
Habeleri Editörü John Peet, çeşitli akademisyen ve iş insanları
konuşmacı olarak katıldı.
Oda Başkanı Turgay Deniz panelde gerçekleştirmiş olduğu
konuşmasında, süregelmekte olan Kıbrıs Sorunu’nun, ticaretten
seyahate kadar, adadaki iki toplum arasında mevcut ekonomik
eşitsizliğe yol açan birtakım ekonomik kısıtlamalar yarattığını
belirtti. Ayrıca, olası bir federasyonun sürdürülebilirliği için, iki
toplum arası ekonomik eşitliğin yakalanması için çaba
gösterilmesinin önemini vurguladı.

Sel Felaketi Hakkında Açıklama
6 Aralık 2018 tarihinde; Ülkemizde iki gündür etkili olan yağış ve sel
felaketinin yol açtığı can kayıpları ve ağır hasarlar bizleri derinden
üzmüştür. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, sel felaketinde hayatını
kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diler, yaraların süratle sarılmasını
temenni ederiz.

Gürcistan Reform Hareketi
Heyeti’nden KTTO’ya Ziyaret

(GRASS)

10 Aralık 2018 tarihinde; Gürcistan Cumhuriyeti AGİT-Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı nezdindeki eski büyükelçisi Paata
Gaprindasvili’nin direktörlüğünü yürütmekte olduğu Gürcistan
Reform Hareketi (GRASS), Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp, Dış İlişkiler Sorumlusu
Hasan Civelek Engelkıran ve Ticaret Geliştime Uzmanı İzzet
Adiloğlu’da yer aldı. Ziyaretçi heyette, Gürcü ve Abhaz
milletvekillerinin yanı sıra Gürcü ve Abhaz, bürokratik ve sivil
toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapan yetkililer de yer
almıştır.
Görüşmede, Başkan Turgay Deniz, Yeşil Hat Tüzüğü, KKTC-AB ilişkisi,
KKTC-GKRY ilişkisi, 2003 Annan Planı ve referandum süreci, sınırların
açılışı ve KKTC’nin ekonomik ve sektörel ticari hayatı hakkında
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

KTTO’dan Sigorta Eğitimi
Aynı zamanda Deniz, eşitliğin sağlanabilmesi ve çözüm hedefine
ulaşabilmek için; Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını
engelleyen haksız izolasyonların kaldırılması, Avrupa Birliği (AB)
pazarına tercihli ticaret erişimine olanak sağlamakla başlayarak
desteklenmesi ve iki Ticaret Odası’nın, kapsamlı çözüm öncesinde
Kıbrıs Türk iş dünyasının AB uyum sürecine ilişkin çabaların
arttırılmasına yönelik iş birliği yapmalarının öneminin altını çizdi.
Deniz, Yeşil Hat konusunda ise, halihazırda, ada içinde Kuzey ile
Güney arasındaki ticaret hacminin çok düşük seviyelerde kaldığını
ve yıllık 4.7 milyon Euro olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
İşlenmiş gıda ve diğer ürünlerin yeşil hat ticareti kapsamında,
Kuzey’den Güney’e geçişi gibi sürüncemede kalan meselelerin
acilen çözümlenmesi ve ticaret kapsamının AB standartları ile
uyumlu olmak suretiyle tüm eşyaları içerecek şekilde
genişletilmesinin hayati önemine vurgu yaptı.
İki Oda’nın, ayrıca, Hellim/Halloumi’nin AB’de Menşe Korumalı
Atama olarak kaydedilmesi sürecinin ada genelindeki tüm
üreticilerin yararına olacak şekilde sonlandırılmasını sağlamak için
çabalarını yoğunlaştırması konusunda görüşlerini ifade etti.
Deniz konuşmasının son kısmında ise, çözümsüzlüğün
sürdürülebilir olmadığını ve uzamasının adadaki tüm taraflar için
olumsuz politik, ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açacağını
belirtti. Özellikle, Kıbrıs’ın tartışmalı Münhasır Ekonomik
Bölgesi’ndeki hidrokarbon rezervleri, turizm ve diğer ekonomik
sektörlere de olumsuz yansıyacağını belirtti.
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10 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO),
sigorta konulu eğitim düzenlendi.
KTTO İş Geliştirme Birimi ile Cyprus Primary Academy’nin hazırladığı
“Hava ve Deniz Taşımacılığında Sigorta Konusu ve Uygulamaları”
eğitimi iki aşamalı yapıldı.
Ufuk Teker ile Av. Selçuk Sencer Esenyel tarafından verilen eğitimde
nakliye taşımacılığı üzerine genel bilgi verildi ve ülkemizde nakliye-

sigortalarının nasıl uygulandığı hakkında konuşuldu.
Eğitimde ayrıca, dünyada şu anda gelişen ve yaşanan yeni
gelişmelerle ilgili bilgi de verildi.
Toplam 6 saat süren eğitime sigortacılık, bankacılık ve özel
şirketlerden katılım yüksek oldu.
Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalar dağıtıldı.

Gündoğdu tersanesi hakkında bilgiler verdi, ticaret rotaları üzerine
konuştu. Con Kahve Direktörü ve KTTO Meclis Üyesi Osman Ruhi
ise Con kahvenin hikayesini anlattı, ülkemizde üretimin
zorluklarından bahsetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi
Mustafa Genç, “Ayrıntı” Programına
Konuk Oldu
13 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi
Mustafa Genç, Kıbrıs Tv’de Emin Akkor’un hazırlayıp sunduğu
“Ayrıntı” programına katıldı.

Ekonomik Örgütler Platformu’ndan
İmar Emirnamesi Hakkında Basın
Bildirisi
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Emirnameye Hayır Toplantısı
12 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin hazırladığı
Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi ile ilgili,
"Doğayı ve Geleceğimizi Katleden Emirnameye Hayır Toplantısı’na
katıldı.

KTTO’nun Yayın Organı “Ekonomi”nin
Aralık Sayısı Çıktı

13 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) yayın
organı “Ekonomi”'nin Kasım/2018 beşinci sayısında; indirim
kampanyası, emirname, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması,
yurtdışı ile sağlanan iş temasları yer aldı.
KTTO Başkanı Turgay Deniz'in açıklamalarının yanı sıra, Shipyard
Famagusta Tersanesi Direktörü ve KTTO Meclis Üyesi Ramazan –
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13 Aralık 2018 tarihinde; Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP),
“Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi” hakkında
hükümeti bir an önce uzlaşı zemini oluşturmaya davet etti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler
Platformu (EÖP), 55-89 İmar Yasası altında yer alan “Gazimağusaİskele-Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi”ni görüşmek üzere bugün
(13 Aralık 2018) Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bir araya geldi.
İmar planlarının yapılmasını öngören 55/89 yasasının şimdiye
kadar görev alan hükümetler tarafından ihmal edildiğinin
hatırlatıldığı ve sorunun büyüyerek günümüze kadar geldiğinin
saptandığı EÖP toplantısında, bu hükümetin duyarlı davranıp
yaptığı çalışmaları destekledikleri, tüm toplumun da imar
planlarının yapılması konusunda hem fikir olduğu ancak
emirnamenin içeriği incelendiğinde imar planı yapılana kadar
geçecek olan bir yıllık sürede çok büyük ekonomik kayıplara sebep
olunacağının görüldüğü saptandı.
Emirnamenin yatırım ortamı güvenliğini erozyona uğrattığını,
insanların ve yatırımcıların öngörülerini yanıltılmakta ve yatırım
isteklerini azaltılmakta olduğunu vurgulayan EÖP yetkilileri,
emirnamenin ekonomik krizin içerisine denk gelmiş olmasının,
krizin etkisini ağırlaştıracağını kaydettiler.
Ayrıca emirnamenin yürürlükte kalacağı sürede kültürel değerlerin
muhakkak korunması gerektiğine dikkat çeken EÖP yetkilileri,
“Emirnamede belirtilen ve pek çok çeşitli yasalar ile koruma
altında olan; orman alanları, sahiller, kumullar, göl ve göletler,
verimli tarım toprakları, tarihi sit alanları, Mağusa surlariçi bölgesi,
Mağusa surları ve dış komşu yapı adaları, öncelikli çevre koruma
bölgeleri, sulak alanlar, eski eser alanları, dereler ve akifer alanları
mutlaka korunmalıdır. Paydaşlarla bir araya gelerek emirnamenin
yatırım iklimini gözeten, mülkiyet hakkını ve değerleri de koruyan
bir
perspektifle
süratle
tekrardan
değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bölgede başlayan panik, kaygı ve öfkeyi anlıyoruz.
Hükümetten uzlaşı sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.
EÖP yetkilileri, emirnamenin hiç zaman kaybetmeden derhal tadil-

edilerek, bölge halkını, bölge esnafını ve bölgeye ilgi duyan
yatırımcıları rahatlacak uzlaşının sağlanması gerektiğini
kaydettiler.

Hill International’dan KTTO’ya Ziyaret
14 Aralık 2018 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Odamıza
nezaket ziyaretinden dolayı Hill International Başkan Yardımcısı
Sayın Serdar Güçar ve MRP Danışmanı Sayın Çakabey Güçay’a
teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Sayın Serdar Güçar ise kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Hill International, özellikle proje ve program yönetimi
konularında uluslararası bir şirket olduğu konusunda kısa bir bilgi
paylaştı.
Ayrıca Hill International’ın, yatırımcılara danışmanlık hizmeti
verdiğini belirten Güçar, son yıllarda uluslararası arenada Kıbrıs’a
bir ilginin oluştuğunu, özellikle turizm politikasının ve turizm
ürünlerinin üretiminin artması konusunda ise KKTC ‘ye yapılacak
yatırımların gelişmesi konularında çalışmalar yaptıklarını paylaştı.

KTTO’dan Lapta Huzurevi’ne Anlamlı
Bağış

kaçma eğiliminde olan mental retarde bireylerin can güvenliğini
takip edebilmek, bireyler arası oluşabilecek olumsuz davranışları
engelleyebilmek ve personel çalışmalarını da takip edebilmek
adına kamera sistemi kurulmasının aciliyetini ve önemini
vurgulayan Karaca, yardım taleplerini geri çevirmeyen KTTO’ya
anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür etti.
Ayrıca Karaca, KTTO heyeti için yaptırdığı özel plaketi takdim etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Balkan Odaları
Birliği Genel Kurulu’na Katıldı

14 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında Lapta Huzurevi’ne güvenlik
kamerası sistemi bağışladı.
KTTO Yönetim Kurulu Üyeleri Serhan Kombos, Selen Necat Gürkan
ve Emre Olgun’dan oluşan Sosyal Sorumluluk Komitesi ile KTTO
Genel Sekreteri Aysun Önet İleri 14 Aralık Cuma günü Lapta
Huzurevi Yetkilisi Fizyoterapist Sibel Karaca’ya ziyarette bulundu.
KTTO heyeti ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle sohbet etti,
huzurevinin genel durumu hakkında da Karaca’dan bilgi aldı.
Huzurevi sakinlerine acil durumlarda erişebilmek, huzurevinden-
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16-17 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO),
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dönem başkanlığını
yürüttüğü Balkan Odalar Birliği Genel Kurulu Toplantısı’na
gözlemci sıfatıyla katılım gösterdi. KTTO, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) firmalarının Balkan ülkeleriyle ticaret hacmini
genişletmek üzerine bir dizi temas gerçekleştirildi.-

TOBB Başkanı ve Balkan Odalar Birliği (ABC) Dönem Başkanı,
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Başkan
Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, Yunanistan Odalar Birliği Başkanı
Constatine Michalos’un, Avrupa Birliği Komisyonu Eski Başkan
Yardımcısı Günter Verheugen’in de açılış konuşması
gerçekleştirdiği toplantıda, Odayı Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan C.
Engelkıran temsil etti. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada
Batı Balkan devletleri arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini
güçlendirmeyi hedefleyen, Berlin sürecinin önemine değindi.
Bölge barışına da önemli katkılar sağlayan bu yaklaşımın, çatışma
risklerini de azaltacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Eurochambers
olarak da, bu girişime destek vermeye devam edeceklerini anlattı.
KTTO toplantıda; Yunanistan Odalar Birliği, Bulgaristan Ticaret ve
Sanayi Odası, Makedonya Ticaret Odası, Karadağ Ticaret Odası,
Bosna Federe Ticaret Odası, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası,
Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası, Kosova Ticaret ve Sanayi Odası
temsilcileriyle ikili ilişkilerin sağlanması ve Kuzey Kıbrıs’taki
firmaların ticaret hacminin geliştirilmesi hususunda temaslarda
bulundu.

2019 Yılı KKTC Bütçesi İle İlgili Basın
Açıklaması
19 Aralık 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi’nde ele
alınıyor. Toplam 7 milyar 731 milyon 500 bin TL’lik bütçede,
karşılığı olmayan 851 milyon 500 bin TL’lik gider fazlalığı
bulunmaktadır. 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, söz konusu açık
başta olmak üzere, maaş ve maaş nitelikli giderler ve borç yükü
gibi sorunlar da dikkate alınarak ülke ekonomisi ve KKTC kamu
maliyesinin
durumu
bakımından
ciddi
bir
şekilde
değerlendirilmelidir.
2018 yılında 83 milyon TL öngörülen açığın, 2019 yılı bütçesinde
851 milyon TL’ye çıkacak olmasını anlamakta zorlanıyoruz. Döviz
kuru artışının yarattığı yüksek enflasyonun olumsuzluğu bilinmekle
birlikte, bütçe açığını 10 kat artıracak kadar bir etkisi olacağını,
ekonomik gerekçelerle açıklanmayacak kadar gerçek dışı
buluyoruz.
Kuzey Kıbrıs’ta önemli ekonomik sorunlar yaşanmakta olmasına
karşın, 2019 yılı mahalli gelirlerinde % 29.40 oranında artış
öngörülmektedir. Genel bütçenin %33 oranında artacak olması
dikkate alındığında, bir yıl önceye göre 10 kat artması öngörülen
bütçe açığının anlamsızlığı daha iyi anlaşılmaktadır.
Yüksek bütçe açığını anlamsız kılan ise FİF gelirlerinde öngörülen
%5 civarı ile TC kredilerinde %3,4 civarı daralma ve TC
yardımlarında bütçe artışının yaklaşık üçte biri kadar öngörülen
artış oranlarıdır.
Türk Lirası kaynaklı yüksek enflasyona maruz kalındığı bir
dönemde, TC yardım ve kredilerinin de enflasyon oranı kadar
artırılması gerekmektedir. 2019-2021 ekonomik programının ve
programa bağlı mali protokolün halen yapılmamış olması, yardım
ve kredilerin 2018 yılı düzeyinde gösterilmesini anlamlı
kılmamaktadır. Hükümet, bütçe giderlerindeki açığın enflasyonist-
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etkisini öne sürmek suretiyle, yardım ve kredilerde artış elde
etmek zorundadır. Aksi halde bu kadar yüksek açık öngörüsü ile
kamu maliyesi, 2019 yılında ekonomik krize davetiye
çıkarmaktadır.
2019 yılında, döviz kuruna bağlı fiyat artışları nedeniyle ekonomik
büyümede yavaşlama beklenmektedir. Hükümetin, ekonomide
yavaşlamaya karşı kamu yatırımlarına öncelik vermesi gerektiği
halde kamu yatırımları (sermaye giderleri + yedek ödenekler
toplamı) reel olarak düşürülmüştür.
2018 yılında gerçekleşemeyen yatırımlar yanında, yeni alt yapı
yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu kadar, ekonomiye kamu yatırımları
yoluyla ivme kazandırmak 2019 yılında daha zaruri hale gelmiştir.
Bu bağlamda, 2019 yılında reel olarak daha düşük kamu yatırımı
öngörüsü, 2019 bütçe yasa tasarısının diğer zayıf yanını
oluşturmaktadır. Hükümet en azından gerçekleşen 2018 yılı
enflasyonu kadar sermaye giderlerini ve bu giderlere esas teşkil
eden TC yardımlarını artırmak zorundadır.
2019 yılı bütçesi, KKTC’de ciddi bir reform hareketine ihtiyaç
duyulduğunu yeniden kanıtlayan önemli bir belgedir. Personel ve
sosyal transferler toplamının hükmettiği bütçe yapısını, alt yapı ve
hizmet üreten bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir. 2019 yılı
bütçesi; yağı fazla (cari giderler) kası zayıf (kamu yatırım ve
hizmetleri) bütçe görüntüsü vermektedir. Hükümetin 2019 yılında
yapısal reformlara ağırlık vermek suretiyle, gelecek dönem
bütçelerinin fazla yağlardan kurtulmuş, daha kaslı bir bütçe
yapısına dönüştürmesi önceliği olmalıdır.
Bu belgenin, ciddi şekilde tartışılması, kamu maliyesinin bugünkü
duruma gelmesinin nedenlerinin ve bunun muhtemel sonuçlarının
sağduyuyla ve bilimsel olarak değerlendirilmesi Kıbrıs Türk
halkının geleceği bakımından büyük bir önem arz etmektedir.

Gıda
Fiyatları
Hakkında
Temsilcileri ile Toplantı Yapıldı

Sektör

21 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Devlet Planlama Örgütü’nün yapmış olduğu gıda fiyatları ile
ilgili araştırmanın Başbakan Oda tarafından görüş talebinde
bulunduğunu iletti. Toplantıya katılan ithalatçılar da söz konusu
liste incelendiğinde fiyatların doğruyu yansıtmadığını, şu anda
piyasada daha düşük fiyatların olduğunu dile getirdiler ve
dövizdeki düşüşden dolayı Kasım fiyatlarının listedeki fiyatların
altında olduğu görüşüldü.
Bu bağlamda; Oda tarafından Aralık fiyatlarını içeren bir
çalışmanın en az 5 market ile görüşülmesinin çıkan neticede daha
net bir rapor oluşulacağı görüşüldü.

T.C. KKTC Ortak Oda Eylem Planı ile ilgili
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı ile
Toplantı
21 Aralık 2018 tarihinde; KTTO Başkan Turgay Deniz, Türkiye Kıbrıs
Ortak Oda Eş Başkanı Mustafa Genç, Türkiye Kıbrıs Ortak Oda
Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Emre Olgun, Necat Yüksel, Genel-

Sekreter Aysun Önet İleri ve Ticaret Geliştirme uzmanı Sonay
Özmen, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’ye ziyarette
bulundu.
Görüşmede Türkiye Kıbrıs Ortak Oda Eş Başkanı Mustafa Genç
2019 yılı içinde uygulanmak üzere hazırlanan Ortak Oda eylem
planını sundu. Yapılan eylem planının ilk maddesi olan ve Yatırım
Danışma Konseyi Sekretaryası’nın KTTO tarafından yürütülmesi
konusunda gerekli hazırlıkların yapılması konusunda Bakan Nami,
Başbakanlığın da onayını alarak bu eylemin gerçekleştirilmesinin
uygun olduğunu dile getirdi.
Görüşmede ayrıca Türkiye-KKTC Ticaret fırsatları raporunun
hazırlığı ile, diğer eylem planıları hakkında bilgiler paylaşıldı.
Görüşmede öne çıkan bazı başlıklar ve tarihler; Türkiye-KKTC
Ekonomi Konferansı, 13 Haziran 2019; Türkiye-KKTC Karma İstişare
Komitesi toplantısının 2019 yılının ikinci yarısın Türkiye’de
gerçekleştirilmesinin planlandığı bilgileri verildi.

KTTO ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı
Toplantısı
26 Aralık 2018 tarihinde; 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü
hakkında Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve
üreticilerle bir değerlendirme yapmak üzere Turizm ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu ile toplantı yapıldı.
Toplantıda söz konusu verginin imalatçılardan ve ithalatçılardan
değil marketlerden tahsil edilmesi ve Tüzük’te ön görülen
Yetkilendirmiş Kuruluşun kurulana kadar Kuruluşun görevleri
içerisinde giren fon/vergi dahil ilgili konularda uygulama
yapılmaması takip edilecek konular olarak görüşüldü.

KKTC Bahreyn Temsilcisi Doç. Dr. Umut
Koldaş’dan KTTO’ya Nezaket Ziyareti

27 Aralık 2018 tarihinde; KKTC Bahreyn Temsilcisi Doç. Dr. Umut
Koldaş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'e nezaket
ziyareti gerçekleştirdi.
Görevine yeni atanan Koldaş, Bahreyn'deki ticari iş birlikleri ve
fuarlar konusunda KTTO Başkanı Deniz ile görüştü.
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KTTO Başkanı Deniz’den Yeni Yıl Mesajı
30 Aralık 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı
Turgay Deniz, 2019 yılının bütün insanlık için huzur, barış, istikrar
ve refah getirmesini diledi.
Başkan Deniz, yaptığı yazılı açıklamada “Yaşadığımız zorluklar
giderek artmaktadır. Bunun bilinciyle aramızdaki dayanışma ve iş
birliğini artırmak, refah kadar zorlukları da paylaşmasını bilmek ve
geleceğin ancak bu şekilde kurulabileceği anlayışı ile hareket etmek
gerekmektedir” diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bölge
gerçeklerine dayalı, Kıbrıs Türk halkının potansiyelini yansıtacak
politikalar izlenmesi halinde sorunların aşılabileceğine güven
belirtti.
Deniz, “Kıbrıs Türk halkı, kendi gücüne güvenerek, Türkiye’nin
etkin desteğinin her zaman yanımızda olduğunu bilerek ve bu
desteği de etkin bir şekilde kullanmanın yolunu bularak hareket
ederse bugünkünden daha iyi koşullarda çalışmak ve yaşamak
olanağına kavuşacaktır” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’ne bugüne kadar verdiği destek için teşekkür
eden KTTO Başkanı Deniz, 2019 yılının 2018 yılından daha iyi
geçmesi temennisinde bulundu.

Yeni Yıl Görseli

