KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
FAALİYET RAPORU
KASIM 2018
İndirim
Kampanyası’na
Katılan Firma ve
Markaların
İndirimlerine İlişkin
Basın Açıklaması

KTTO Başkanı Kanal Sim Ana Haber Programına Konuk Oldu
1 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz Kanal Sim Ana Haber Programı’na
konuk olarak, KTTO öncülüğünde tasarlanan "İndirim Kampanyası" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Programda, son günlerde gündemde yer alan tavuk ithalatı, döviz krizi ve yaşanan develüasyon konularına da
değinildi.

KTTO AP Kıbrıs
panelinde temsil
edildi

Deniz: Bugünkü
mücadelemiz, 60 yıl
önceki kadar
hayatidir

KTTO, 60’ıncı yaşını
dış misyonlarla
kutladı

KTTO Başkanı BRT’de sunulan “1. Boyut Programı” na Konuk Oldu
Deniz: “Reformlara
Destek Verilmeli”

KTTO heyeti
Ankara’da

2 Kasım 2018 tarihinde; BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu “1. Boyut Programı” konuk olan,
KTTO Başkanı Turgay Deniz programda, ülkenin güncel ekonomik süreçlerine değinerek Kıbrıs Türk Ticaret
Odası öncülüğünde tasarlanan "İndirim Kampanyası" ile ilgil kampanyanın ada çapında yayılması için
çalışmaların devam edilmekte olduğuna değindi ve kampanyaya katılan firma sayısının artıyor olmasının
sevindirici olduğuna da değindi.

KTTO, Asya Pasifik
Ekonomi Zirvesi’ne
katıldı

İndirim Kampanyası’na Katılan Firma ve Markaların
İndirimlerine İlişkin Basın Açıklaması

Gazimağusa İskele
Yeniboğaziçi
İmar Emirname
Taslağı Hakkında
Basın Bildirisi

4 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

Deniz: “Türkiye ile
ticaret TL üzerinden
yapılmalı”

KTTO Gaziantep
Temasları
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan indirim kampanyası giderek artan firma ve markanın katılımı
ile devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü, Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımı ile gerçekleştirilen
basın toplantısı ile duyurulan ve 1 Kasım’da başlayan kampanyaya katılan firma ve marka sayısı 119’a
ulaşmıştır.
Kampanyaya katılan firma ve markalar, kendi ürün portföylerine uygun indirim oranları uyguluyorlar.
Tüketiciler, kampanyada uygulanan indirimler ve diğer koşulların neler olduğunu Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın
web sitesinden, "http://www.ktto.net/indirim-kampanyasi" öğrenebiliyorlar.
İndirim kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak ve kampanyaya katılmak isteyen firmaların ise KTTO
Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen’e (0392 228 37 60) başvurmaları gerekiyor.
KTTO tarafından düzenlenen indirim kampanyası, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı hane halkının
korunmasını amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak kampanyaya katılan firmalara ve destek veren
paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

KTTO Yönetimi
Düzenlendi

Basın

İle

Yemek

7 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 60. kuruluş
yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, KTTO Yönetimi basın
mensupları ile bir araya geldi.
Başkan Turgay Deniz'in açılış konuşmasının ardından Kıbrıs Türk
Ticaret Odası’nın tarihçesinin yer aldığı kısa film gösterildi.
Yemekte; KTTO Yönetim Kurulu ile personeli de yer aldı.

KTTO AP Kıbrıs panelinde temsil edildi
7 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Avrupa
İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı’nın (ALDE) Avrupa
Parlamentosu’nda (AP) organize etmiş olduğu Kıbrıs etkinliğinde
yer aldı.
AP’de düzenlenen toplantıya; eski başmüzakereci sıfatıyla KKTC
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami Kıbrıs Rum müzakereci
Andreas Mavroyannis, KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener, Rum
Ticaret ve Sanayi Odası adına Leonidas Paschalides, Birleşik
Demokratlar Başkanı Praxoula Antoniadou Kyriacou, Cumhuriyetçi
Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu
Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Masa Şefi Kjartan Björnsson ve Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Kıbrıs eski Özel Temsilcisi
Alexander Downer konuşmacı olarak katıldı.
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Etkinliği, aralarında Geoffrey Van Orden ve Ivo Vajgl ve Takis
Hadjigeorgiou’nun da bulunduğu AP milletvekilleri, bazı komisyon
yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de takip etti.
Kıbrıs sorununda gelinen durum ve ileriye yönelik atılması gereken
adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Ticaret
Odası Temsilcisi Lale Şener, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme kavuşmak için
gerekli sosyo-ekonomik ortamın oluşturulmasının esas olduğunu
belirtti.

Bahse konu ortamın iki taraf arasındaki ekonomik farkın giderilmesi
ve sosyo-ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ile başarılabileceğini
ifade eden Şener, Kıbrıs Türk toplumunun AB ile tercihli ticaret
yapmasını sağlayacak doğrudan ticaret tüzüğünün kabul edilmesi,
Yeşil Hat ticaretindeki engellerin kaldırılması, Hellim/Halloumi
tescilinin tüm Kıbrıslılara fayda sağlayacak şekilde AB’de coğrafi
işaret olarak tescil edilmesi ile buna hizmet edecek adımlara ilişkin
konulara vurgu yaptı.
Şener, bu bağlamda güven artırıcı önlemlerin de önemine
değinerek, uzun zamandır beklemede olan Ada’daki mobil telefon
sağlayıcıları arasında iş birliği yapılması projesinin de daha fazla
zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

KTTO Başkanı Bugüne Dair’e Konuk Oldu
8 Kasım 2018 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Genç TV’de
Nazar Erişkin'in hazırlayıp sunduğu "Bugüne Dair" programına
konuk oldu.
Deniz, KTTO’nun 60’ıncı yaşı, Kıbrıs sorunundaki son durum,
hükümetin ekonomik politikaları, ekonomik kriz ve düşen alım
gücü, Türkiye ile ticari ilişkileri değerlendirdi ve yapısal reformların
hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

BRT konuğu Başkanımız Turgay Deniz
8 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, BRT’de yayınlanan Sevil Özlü’nün Bakış Açısı programına
konuk oldu. Deniz, ülkemizde bir ay sürecek olan “İndirim
Kampanyası” hakkında bilgi verdi.

Deniz: Bugünkü mücadelemiz, 60 yıl
önceki kadar hayatidir

9 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı
yaşını düzenlediği balo ile kutladı. Kurumun 60 yıllık mücadelesine
ve uluslararası tanınmış statüsüne vurgu yapan KTTO Başkanı
Turgay Deniz, bugünkü mücadelenin varoluş mücadelesi kadar
hayati olduğunu vurguladı.
Ada üzerindeki ekonomik varoluş mücadelesinin 60 yıl boyunca en
önemli unsuru olagelen Ticaret Odası’nın yarım asırı aşan yaşına
özel düzenlenen geceye Başbakan Tufan Erhürman, Meclis
Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali
Murat Başçeri ile çok sayıda bakan ve iş insanı katıldı.
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Yaklaşık 400 kişinin katıldığı geceyi açılış konuşmasıyla başlatan
Başkan Turgay Deniz, bugünlerde toplum olarak ciddi ekonomik
sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu belirtti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın köklü ve uluslararası tanınmış birkaç
kurumdan biri olduğunu belirten Deniz, mücadelede öncü rolü
olan Ticaret Odası'na önemli bir görev düştüğünü belirtti.
Deniz, “Gerek hükümetimiz, gerek Türkiye hükümeti ve iş örgütleri
ile tam bir dayanışma içinde hareket etmekteyiz. Bu anlayışla,
Kıbrıslı Rum dostlarımızla her türlü iş birliği geliştirmeye hazırız ve
bunun için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koymaktan
çekinmiyoruz. Bu amacımıza ulaşabilmek için gerek Avrupa’da,
gerek İslam dünyasında halkımızı ve iş dünyamızı en iyi şekilde
temsil etmenin mücadelesini vermekteyiz” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk halkı olarak tarihsel bir dönüm noktasında olduğumuzu
belirten Deniz, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak dahil, bütün
sorunlarımıza Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm bulmak zorunda
olduğumuzu vurguladı. Deniz, “Bugünkü mücadelemiz, en az 60 yıl
önceki kadar hayatidir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu hayatiyetin
gerektirdiği dikkat ve özveri ile mücadelesine devam etmek
kararlılığındadır” dedi.
Gecede, Oda’nın Kurucu Üyeleri ile Oda’ya 1958,1959 ve 1960
yıllarında kayıt yapan üyelere plaket verildi. Plaket töreni, üç
kuşaktan kişilerin aynı sahnede yer alması nedeniyle duygusal
anlar yaşanmasına neden oldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma

Kıbrıs Türk Ticaret Odası “Lefkoşa
Maratonu” da

KTTO, 60’ıncı yaşını dış misyonlarla
kutladı

12 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 60’ıncı
yılını dış misyonlara verdiği davetle kutladı.
Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Bedesten’de KTTO’nun 60’ıncı yılını
kutlamak için düzenlediği etkinlik; Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya, Fransa, İtalya,
Türkiye ile diğer ülkelerden çok sayıda büyükelçi ve diplomatların
katılımıyla başladı.
Yabancı misyonların katılımıyla gerçekleşen resepsiyonda
gösterilen belgesel tadındaki kısa videoda KTTO’nun 60 yıllık
varlığı ile Kıbrıs Türk Halkı’nın ekonomik refahı için yaptığı
faaliyetleri anlatıldı. Kuvvetli alkış alan video gösteriminin
ardından Oda Başkanı Deniz yaptığı açılış konuşmasında,
KTTO’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uluslararası
tanınmışlık statüsüne sahip olan birkaç kurumdan biri olduğunu
belirtti ve Oda’nın uluslararası önemini vurguladı.
Deniz, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı kurumları nezdinde
KKTC halkı ile iş insanlarını en iyi şekilde temsil edebilmek için
büyük çaba harcadıklarını kaydetti.

11 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis, Yönetim
Kurulu ve personeli Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “#paylaşımartıyor”
temasıyla düzenlediği 4 km halk koşusunda yer aldı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ve Kıbrıslı Rum
meslektaşlarıyla iş birliği sağlamak konusunda bir an bile tereddüt-
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etmediklerini belirten Deniz, ancak ortak çalışmaların Kıbrıslı Rum
liderlerin siyasi baskılarından dolayı sınırlandırıldığının da altını
çizdi. Mutabık kalınan parametreler çerçevesinde Kıbrıslı Rum
lider Nikos Anastasiadis’in son günlerde yaptığı beyanların iki
tarafın görüş farklılıklarını açıkca ortaya koyduğunu söyleyen
Deniz, tüm siyasi görüşlere karşın Güney Kıbrıs’ı iş birliği sağlamak
konusunda daha cesur olmaya davet etti.
Ayrıca Deniz, Kıbrıs sorunu dahil Kıbrıs halkının yaşadığı tüm
sorunlara ilişkin Türkiye’yi destek veren tek ülke olarak
gördüklerini kaydetti.

Başkan Deniz’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Ekonomi ve
Enerji Bakanı Özdil Nami, KTTO’nun çalışmalarından duyduğu
memnuniyeti dile getirdi ve aynı zamanda ülke ekonomisine
yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı resepsiyon, KTTO’nun 60’ıncı yıl
pastasının kesilmesi ve müzik dinletisinin ardından son buldu.

Deniz: “Reformlara Destek Verilmeli”
13 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Ulusal
Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı olarak seçilen Ersin Tatar’a
nezaket ziyaretinde bulundu. UBP Genel Başkanı Tatar ile bir araya
gelen KTTO Başkanı Turgay Deniz, reformlara destek verilmesi
gerektiğine vurgu yaptı.
KTTO Başkanı Deniz; Mehmet Eziç, Cengiz Alp ve Emre Olgun’dan
oluşan Yönetim Kurulu Üyeleriyle Köşklüçiftlik’teki UBP Genel
Merkez binasına yaptığı ziyarette, son parti kurultayında Genel
Başkanlığa seçilen Ersin Tatar’ı tebrik etti.
Ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini söyleyen Deniz,
kamu refahı yapısına yapılması gereken katkılardan bahsetti. Artık
halkın sabrının kalmadığını aktaran Deniz, 40 senede 40
hükümetin kurulduğunu ve bu hükümetlerin reform ve ekonomiye
yönelik yapılması gereken düzenlemeleri yerine getiremediğini
belirtti. -
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Deniz, “Maalesef hükümetimizin almış olduğu 25 maddelik önlem
yeterli olmamıştır, kamu ve vergi reformları bu ülkede olmazsa
olmazımızdır” dedi.
UBP Genel Başkanı’nın ekonomist ve özel sektörün içinden gelen
biri olduğuna dikkat çeken Deniz, Tatar’ın genel başkan olmadan
önce yapmış olduğu açıklamayı desteklediğini belirtti ve bu sayede
‘pansuman değil tedavi edici bir tutumla’ destek olabileceğinden
bahsetti. “Reform sürecine katkımız mütemadiyen olacak, son bir
yılda reform süreciyle ilgili bir çalışma yapılamadı 2019-2020
protolü imzalanamadı” diyen UBP Genel Başkanı Tatar, sebebinin
ise
protokolün
öngördüğü
yapısal
reform
sürecinin
gerçekleştirilememesi olduğunu kaydetti. Son 3 yılda bütçenin açık
vermeye devam ettiğini ve 2,5 milyar TL’lik açık konusunda
başbakan ve başbakan yardımcısına bizzat uyarılarda
bulunduğunu söyleyen Tatar, K.K.T.C ekonomisinin gelişebilmesi
için reformlara ivedilikle ihtiyaç olduğunu söyledi. Tatar, özellikle
bütçe ve yatırımlar konusunda “ev ödevlerimizi tam yapalım,
reformlarımızı gerçekleştirelim” dedi. Hizmet, üniversite, turizm,
inşaat ve tarım suyu alanlarında ciddi potansiyel olduğunu belirten
Tatar, “İş dünyasını koruyucu olmalıyız” dedi. Bu potansiyelin
kullanılmasının, K.K.T.C refahının artması ve devletin bundan
payını alabilmesi demek olduğunu söyleyen UBP Genel Başkanı,
bu sayede ülke ekonomisinin de büyüyeceğini belirtti. Tatar, yakın
zamanda 60. yaşını kutlayan KTTO’nun ülkedeki ithalat çarklarının
döndüren en önemli kurum olduğuna vurgu yaptı.
İki milyar dolara yakın ithalat yapan özel sektörü de kutladığını
söyleyen Tatar, girişimci ruhuyla Ticaret odası ekibinin dış ticareti
desteklediğini ve bunun Kıbrıs Türk toplumunun Dünya ile
temasını artırdığını belirtti.
Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası KTTO Başkanı ve heyeti,
Tatar’a yeni görevinde başarılar diledi.

Derinya Ve Aplıç Kapılarının Açılması İle
İlgili Basına Açıklama
14 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarını artırmayı
amaçlayan çalışmalar, önceki gün (12 Kasım 2018, Pazartesi günü)
Derinya ve Aplıç kapılarının açılması sonucunu verdi. Uzun bir
zamandan beri devam eden tartışma ve çalışmaların sonucu olan
bu olumlu gelişme nedeniyle Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderliklerini
kutlarız.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs adası üzerinde yaşayan iki halkın ve
diğer insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve ilişkilerini
geliştirmeye yardımcı olacak bu tür adımların büyük bir önemi
olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda, özellikle Lefkoşa’da, Mağusa
Kapısı ve Baf Kapısı bölgelerinde yeni geçiş noktalarına ihtiyaç
duyulduğunun, Güney Kıbrıs ile ticaret yapmaya çalışan iş
insanlarımıza kolaylık sağlaması bakımından Haspolat’ta bir geçiş
noktasının oluşturulması gerektiğinin altını çizmek isteriz.
Güney ve Kuzey Kıbrıs’taki ticaret odalarının büyük katkıları ile
olgunlaştırılan mobil telefonların iki tarafta çalışmasını sağlayacak
düzenleme de geciktirilmeden uygulanmalıdır. Bu uygulamanın
hayata geçirilmesini engelleyen “bir tarafa siyasi avantaj
sağlayacak” gerekçesi, kabul edilemez bir gerekçedir. Bu tür
gerekçeler, günlük hayatımızı kolaylaştıracak ve insan ilişkilerinin
gelişmesine katkı koyacak düzenlemeleri engellememelidir.
Kıbrıs sorununa kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması hepimizin
dileğidir. Ne var ki, aradan yıllar geçtiği halde bu konudaki
çalışmaların başarıya ulaştırılmadığı da bir gerçektir. Bu gerçeği
dikkate alarak, iki halkın ilişkilerini geliştirecek, iş insanlarının
karşılıklı olarak iş yapmasına olanak verecek ve hayatı
kolaylaştıracak önlemleri hayata geçirmeye öncelik verilmelidir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu amaçla yapılmış her girişimin
arkasında olmuş, gerekli hallerde katkı koymaktan kaçınmamıştır.
KTTO, bundan sonra da aynı arayış içinde olacak ve iki halkın
ilişkilerinin gelişmesine katkı koymaya devam edecektir.

KTTO Heyeti Türkiye-KKTC Ticaret Odası
Forumu İlk Toplantısı İçin Ankara’ya
Gidiyor
14 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu ilk toplantısını 16 Kasım 2018
Cuma günü Ankara’da yapıyor. Forumun ilk toplantısına Türkiye
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı
Özdil Nami de katılacak.
3 Temmuz 2018 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan Mutabakat Zaptı
ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
arasında oluşturulan Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumunun
Ankara’daki ilk toplantısında Forum Eş Başkanları Cihat
Lokmanoğlu ve Mustafa Genç, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bakanlar birer konuşma yapacaklar.
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Forumun Cuma günü gerçekleştireceği ikinci oturumunda 2019 yılı
öncelikleri tartışılacak ve Eylem Planı görüşülecektir.
Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu toplantısı nedeniyle
Ankara’ya gidecek olan Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti,
15 Kasım Perşembe günü Anıtkabiri ziyaret ederek, çelenk koyacak
ve KKTC’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na katılacak.
KTTO heyeti, aynı gün Ankara Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KKTC’nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

KTTO’nun KKTC’nin 35’inci Kuruluş Yıl
Dönümü İle İlgili Mesajı
15 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün 35’inci kuruluş yıl dönümünü
kutluyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini
yönetme isteğinin ve mücadelesinin sonucudur. Bu sonuca
ulaşmak, uzun ve zorlu bir mücadelenin varlığını gerektirmiş; Kıbrıs
Türk Halkı, bu varoluş mücadelesinden başarı ile çıkmıştır. Bugün,
Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak; ekonomik ve sosyal
gelişmemize çağdaş dünyanın bir parçası olarak devam edebilmek
için mücadelemizi sürdürüyoruz.
Bugünkü mücadelemiz, en az varoluş mücadelemiz kadar önemli ve
kutsaldır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu önemli ve onurlu
mücadelede de yerini almaktadır ve almaya devam edecektir.
Bu anlamlı günde, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin bütün
neferlerini kutlar ve başarılarının devamını dileriz.

KTTO heyeti Ankara’da
15 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

Forum toplantısının açılış oturumuna Türkiye Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami da
katılacak ve birer konuşma yapacaklar.

KTTO Heyeti KKTC Ankara Büyükelçiliği
35. Yıl Resepsiyonu’na Katıldı
Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ticaret Odası Forumu
toplantısı nedeniyle Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, bugün öğle saatlerinde
Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen çalışma yemeğine
katıldı.
Yemekte bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın
ekonomik ve ticari potansiyeli hakkında bilgi verirken, KTTO’nun
60’ıncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl
dönümlerini de kutladı. KTTO Başkanı Turgay Deniz ise
konuşmasında, Türkiye-KKTC ilişkileri hakkında bilgi vererek bu
ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.
ATO’daki yemek sonrasında KKTC’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü için
pasta kesilirken karşılıklı plaketler de takdim edildi.
Ankara’da bulunan KTTO heyeti, öğleden sonra ise Anıtkabir’i ziyaret
ederek Atatürk ve şehitler huzurunda saygı duruşunda bulundu.

15 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Heyeti, KKTC
Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen KKTC’nin 35’inci
kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu
bugün yapıldı
16 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

Heyet, bu akşam KKTC Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek
35’inci Kuruluş Yıl Dönümü resepsiyonuna da katılacak.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
arasında oluşturulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu’nun ilk
toplantısı ise yarın (16 Kasım 2018, Cuma) TOBB’da
gerçekleştirilecek.-
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından oluşturulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu
(TKO) toplantısı Ankara’da yapılıyor.
Forumun sabah saatlerinde yapılan ilk oturumuna Türkiye Ticaret
Bakanı Ruhsan Pekcan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katıldı.

Sabah oturumunda konuşan Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan, iş
insanlarının ortaklıklar kurmasını desteklediklerini, e-devlet ve egümrük projelerini tamamlamak için çalıştıklarını anlattı. KKTC ile
Türkiye arasındaki ihracat zorluklarının varlığına ilişkin eleştirilere
karşın Pekcan, KKTC’de üretilen ürünlere Türkiye’de üretilmiş gibi
muamele yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Forumda konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami ise KKTC-Türkiye
ticareti ve KKTC hükümetinin hedefleri hakkında bilgi verdi.
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Ortak Forumu bakanların ayrılmasından
sonra eş başkanlar Cihat Lokmanoğlu ve Mustafa Genç
başkanlığında ortak bir eylem planı üzerinde çalışmasını sürdürüyor.
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İmar
Emirnamesi
Toplantısında
Yaşananlarla İle İlgili Basına Açıklama
21 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün, Gazimağusa, Yeni Boğaziçi ve
Yeni İskele bölgelerini kapsayan emirname taslağının görüşülmesi
sırasında söz alarak konu ile ilgili görüşlerini ifade eden bir iş
insanına yönelik tutumu, hepimizi derinden yaralamış ve
üzmüştür.
Şehir Planlama Dairesi Müdürü, kendilerinin sorumluluğunda olan
bir çalışma hakkındaki toplantıya katılarak katkı koymaya çalışan,
katkılarını nezaket kurallarına tam anlamı ile uygun bir şekilde dile
getiren KKTC’nin en önemli yatırımcılarından birini “hükümet
kurup, hükümet bozmak” ile suçlaması, devlet terbiyesine ve ev
sahipliği kurallarına aykırı olduğu kadar, yatırım ve yatırımcı
düşmanlığını da içinde barındıran kabul edilemez bir davranıştır.
İş insanları da bu ülkenin diğer yurttaşları gibi siyasi
mekanizmalara katılma; siyasi görüş ve tutumlarını açıklama
hakkına sahiptirler. Bir iş insanını “hükümet kurmak ve hükümet
bozmakla” suçlamaya yeltenmek ve böylece sessizliğe itmeye
kalkışmak, hiçbir bürokratın hakkı olmadığı gibi bürokrasinin
yurttaşların hizmetinde olması ve yaptığı işlerin hesabını vermesi
prensibine de tamamen aykırıdır.
Yaşanan olay, kabul edilebilir değildir ve herkes tarafından açıkça
kınanmalıdır. Söz konusu olay, ilgili bakanın gözleri önünde
gerçekleşmiştir. Sayın Bakan da, kendi emrindeki bir bürokratın
davranışı konusunda halka hesap verme sorumluluğundan
kaçmamalı; konu hakkındaki düşüncelerini halkımızla paylaşmalı
ve gereğini yerine getirmelidir.

KTTO AB KOBİ Zirvesi’ne katıldı

19-21 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO),
Avrupa Birliği (AB) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
Zirvesi’ne katıldı. KTTO, ülkemize taşıyabileceğimiz AB
gündemindeki konular hakkında bilgi edindi.
AB KOBİ Zirvesi, AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanlığı’nı
yürütmekte olan Avusturya’nın iş birliğinde 19-21 Kasım tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Zirvede KTTO Başkanı Turgay Deniz’e
Brüksel Temsilcisi Lale Şener eşlik etti. -

Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen etkinlikte, Avrupa’dan
girişimci, işletme ve KOBİ’leri temsil eden kuruluşların da aralarında
bulunduğu yaklaşık 600 delege temsil edildi.

AB’den üst düzey yetkililerin iştirak ettiği KOBİ Zirvesi’nde gündem
inovasyon ve dijitalleşme idi. Bu çerçevede, AB’nin global düzeyde
rekabet edebilirliğini sürdürebilmesi için ekonominin belkemiği olan
KOBİ’lerin daha inovatif olması gerektiğine vurgu yapıldı.
KOBİ’lerin, ihtiyaç duyulan dijital transformasyonu gerçekleştirmesi
için gerekli ekosistem ile uygulanması gereken politikalar istişare
edildi.
Öte yandan, girişimcilik ve inovasyonu artırmayı hedefleyen Avrupa
İşletme Teşvik Ödülleri’nin de verildiği zirvenin sonunda AB’nin
inovasyona yönelik bir manifestonun yayınlaması bekleniyor.

KTTO, 17. MÜSİAD EXPO’da
24 Kasım 2018 tarihinde;
KTTO,
17.
MÜSİAD
EXPO’da temsil edildi.
KTTO Başkanı Turgay
Deniz, Ticaret Geliştirme
Uzmanı Sonay Özmen ve
Dış İlişkiler Sorumlusu
Hasan Civelek Engelkıran
fuara katılım gösterdi.
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24 Kasım Öğretmenler Günü

KTTO, Asya Pasifik Ekonomi Zirvesi’ne
katıldı
23-24 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 32.
Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. KTTO Başkanı Turgay Deniz,
Asya Pasifik bölgesinin önümüzdeki yıllarda dünya ticaretinin odak
noktası olacağına dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve
Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğiyle düzenlenen
ekonomi zirvesinde, KTTO Başkanı Deniz’e Dış İlişkiler Sorumlusu
Hasan Engelkıran eşlik etti.
Asya Pasifik ülkeleriyle Türkiye’nin ticari kompozisyonunun masaya
yatırıldığı zirvede muhabirlerin sorularını yanıtlayan Deniz, Kıbrıs
Türkü’nün sesini duyurmak için zirvede bulunduklarını aktardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) resmi olarak tanınan bir
ülke olmadığını hatırlatan Deniz, öte yandan 1958’de kurulan
KTTO’nun dünya ticaret odalarında bulunan üyeliği sayesinde
uluslararası tanınırlığı olduğunu belirtti.

Deniz, bu tür etkinliklere gerek gözlemci gerek misafir olarak
katılım gösterdiklerini, kendilerini Kıbrıs Türkü’nün bayrak taşıyıcısı
olarak tanımladıklarını kaydetti.
Zirvenin önemine dikkat çeken Deniz, “Asya Pasifik ülkeleriyle iş
birliği kurmak, ticaret odaları vasıtasıyla iş birlikleri geliştirmek, o
ülkelerin bundan sonraki hem ithalatlarında hem de ihracatlarında
en önemli payı alacaktır” ifadelerini kullandı.
Deniz, “Açık ve nettir ki, önümüzdeki zaman içerisinde dünya
ticaretinin odaklanacağı yer Asya Pasifik bölgesi olacaktır” dedi.

Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi
İmar Emirname Taslağı Hakkında Basın
Bildirisi
26 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Kamuoyunun bildiği üzere İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi
tarafından 155/1989 İmar Yasası altında Gazimağusa, İskele ve
Yeniboğaziçi İmar Emirname Taslağı 19.11.2018 akşamı
Gazimağusa’da vatandaşların ve iş insanlarının bilgisine
getirilmiştir. Yapılan toplantıda ilan edilen kriterler ekonomik
kaygılardan uzak, yatırımları kısıtlayıcı, belirsizlik ve öngörüsüzlük -
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yaratan dolayısıyla iş dünyası ve yatırımcılar tarafından kesinlikle
kabul edilebilir bir içerikte değildir.
Söz konusu emirname özellikle uzun yıllardır yatırımlardan hak
ettiği payı alamamış İskele bölgesinin son bir kaç yıldır aldığı
yatırımları sekteye uğratacak ve bu bölgedeki tüm ekonomik
aktiviteleri daraltacak bir kapsam teşkil etmektedir.
Emirname; ekonomik ve sosyal gelişmeleri yeterince dikkate
almayan, bu bölgelerdeki ticari faaliyetleri göz ardı eden ‘’biz yaptık
oldu’’ anlayışında olmamalıdır. Emirname taslağını hazırlayanların
bölgede var olan yatırımlar ve bunlara bağlı olarak gelişen
ekonomik ve ticari faaliyetler, sosyal alanlar ve aktiviteler
konusunda verilere itibar etmeden tamamen merkeziyetçi bir
yaklaşımla hareket ettikleri ortadadır. Bu emirname yürürlüğe
girdiği takdirde Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerindeki
birçok inşaat ve ekonomik faaliyetlerin bundan olumsuz
etkileneceğini, işyeri kapanmaları, iflaslar, istihdam kaybı
yaşanacağını ve devletin bu alanlardan elde ettiği vergi gelirinde
ciddi bir azalış olacağını öngörmekteyiz. Özellikle metrekare imar
hakkı ve yükseklikler anlamında getirilen kısıtlamaların yatay
büyümeyi zorlayacağı dolayısıyla hepimizin ortak milli zenginliği
olan arazi ve toprak kaybına neden olacağını düşünüyoruz.
Devletin asli vazifesi olan ve çoğu zaman maliyetini o bölgede imar
yapan kişi ve kurumlardan katkı payı olarak geri aldığı altyapı
yatırımlarını zamanında yapmaktan imtina etmesi ve bunu
emirnameler için mazaret olarak göstermesi anlaşılır gibi değildir.
İş dünyası temsilcileri olarak kendilerinden beklentimiz büyümenin
alt yapısı olan yol, su, elektrik gibi alanlara gerekli yatırımların
yapılmasıdır. Bunun için gerekli finansmanın olmadığını söylemek
kabul edilebilir bir gerekçe değildir.
Emirname diğer bir yönüyle toplumsal ve sosyal kaygılar içermeden
az ve orta gelirli vatandaşların bir konuta sahip olabilme
imkanlarını azaltmaktadır. Söz konusu emirname mantığıyla bir
birim konuta yansıyacak arsa ve arazi maliyeti oldukça yükselmekte
ve sosyal adaletsizlik yaratmaktadır.
Yine bir başka açıdan yıllardır iç ve dış yatırımcılar üzerinde KKTC
devleti olarak yaratmaya çalıştığımız ‘Yatırım Ortamı Güvenliği’ bu
emirname ile büyük bir erozyona uğratılmaktadır. İş insanlarının ve
yatırımcıların
öngörüleri
yanıltılmakta,
yatırım
istekleri
azaltılmaktadır.
Sonuç olarak bölgedeki yatırımları ve ekonomik aktiviteleri negatif
yönde etkileyecek Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirname
Taslağı’nın bu şekliyle daha ileri götürülmeden gündemden
kaldırılmasını talep ediyoruz.
KTTO olarak elbette ki planlı ve sürdürülebilir bir büyümenin
destekçisiyiz. Ancak bunu başarmanın yolu katılımcı bir anlayışla;
ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve yurttaşların içinde bulunacağı
şekilde çalışmak ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi ve
toplumsal refah artışını sağlayacak içerikte Bölge İmar Yasaları’nın
yapılarak yürürlüğe girmesidir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

“Hava ve Deniz Taşımacılığında Sigorta
ve Uygulamaları” Eğitimi Duyurusu

Deniz: “Türkiye ile ticaret TL üzerinden
yapılmalı”
26 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı
Turgay Deniz, Uluslararası İşbirliği Platformu’nca İstanbul’da
düzenlenen 9’uncu Boğaziçi Zirvesi’ne katıldı. Deniz, Türkiye ile
ticaretin Türk Lirası (TL) üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.
Dünya meselelerinin ele alındığı zirvenin “Türkiye İhracatçılar
Meclisi Paneli”ne davet edilen KTTO Başkanı, ihracatçılar
perspektifinden yerel parayla ticaret hakkında konuştu ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasındaki güncel ticari
gelişmelere yönelik bilgi verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Halkı’nın bugüne kadar adadaki tüm çabalarına
Türkiye’nin hep destek verdiğini belirten Deniz, Türkiye ile TL
üzerinden ticaret yapılamamasının da içinde bulunan şartlara
uygun olmadığını belirtti.
KKTC’nin toplam ithalatının 1.8 milyar Dolar olduğunu ifade eden
KTTO Başkanı, bu rakamın 1.04 milyar Dolar’lık payının ise Türkiye
ile yapılan ithalat olduğunu belirtti.
Türkiye’den yapılan ithalatın Türkiye’ye yapılan ihracattan 16 kat
fazla olduğuna değinen Deniz, parasal birliğin önemini
vurgulayarak, “İki ekonomi arasındaki ticaret, Euro ve Dolar gibi
para birimleri ile değil, Türk Lirası ile yapılmalıdır. TL ile işlem
yapılması KKTC’nin Türkiye’ye daha fazla ihracat yapmasına da yol
açacaktır” dedi.
Öte yandan, Evrato CEO’su Turan Sert, Tunus Başbakanı Ekonomi
Danışmanı Ridha Saidi, Coin Army CEO’su Evgeni Mitkov, Gürcistan
ve Asya-Afrika Ticaret Odası Başkanı Ekaterina Maisuradze, Ay
Yapım CEO’su Kerem Çatay panelde yer alan diğer konuşmacılar
oldu.

KTTO Gaziantep’e Gidiyor
27 Kasım 2018 tarihinde; KKTC iş dünyasının Türkiye ile bağlarını
geliştirmek amacıyla Gaziantep’e gidecek olan KTTO heyeti,
Gaziantep iş dünyası ile iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla istişare
ve iş birliği toplantıları gerçekleştirecek.
KTTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Oda Üyesi iş
insanları, Sanayi Dairesi Amiri ve Oda çalışanlarının yer alacağı -
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ziyaretin ilk gününde (29 Kasım 2018) Gaziantep Valisi, Gaziantep
Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Teknopark ziyaret
edilecektir.
Ziyaretin ikinci gününde (30 Kasım 2018) Gaziantep Sanayi Bölge
Müdürlüğü’ne ziyarette bulunulacak; bölgenin kurumsal yapısı,
işleyişi ve yönetimi hakkında bilgi alınacaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO
heyetinin Gaziantep ziyareti, 30 Kasım 2018, Cuma akşamı heyetin
ülkeye dönmesiyle
tamamlanacak.KTTO, 17. MÜSİAD EXPO’da temsil edildi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay
Özmen ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Civelek Engelkıran fuara
katılım gösterdi.

KTTO, Gaziantep İle Ticari İş Birliğini
Arttırmak İstiyor
29 Kasım 2018 tarihinde; Gaziantep iş dünyası ile iş birliğinin
geliştirilmesi
amacıyla
istişare
ve
işbirliği
toplantıları
gerçekleştirmek üzere Gaziantep’te bulunan Turgay Deniz
başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, bugün
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası
ve Gaziantep Teknoparkı ziyaret etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül, KTTO heyetinin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, Gaziantep’e ilişkin bilgiler paylaştı.
dikkat çeken Deniz, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin, iki taraf için
de avantaja dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmesi, ticarete ve
üretime yönelik ortak işbirlikleri, girişim ve yatırımların teşvik
edilmesi gerekmektedir” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında
son derece güçlü tarihi, kültürel, ekonomik ve ticari bağlar
olduğuna değinerek; bu bağları güçlendirmeye çalıştıklarını, Kıbrıslı
Türklerin adadaki geleceklerinin de bu bağların güçlü olması ile
doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.
KTTO Heyeti, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ünverdi ve Odaların Yönetim Kurulu Üyeleriyle de
bir araya geldi. Oda ziyaretleri kapsamında KTTO Heyeti ile Odaların
üyeleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.
Oda Başkanları Gaziantep’in ekonomik ve ticari potansiyeli
hakkında bilgi verirken, KTTO’nun Gaziantep ziyaretinden
duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ziyaretlerde, KKTC iş
dünyasının Türkiye ile ticari işbirliğinin arttırılması gerektiğine -
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KTTO Heyeti, aynı gün Gaziantep Teknopark yetkilileri tarafından
sunulan “teknoloji geliştirme bölgeleri” konulu brifing alarak,
ülkemizde bu konudaki çalışma ve uygulamalara yaklaşımlarını
zenginleştirecek bilgiler edindiler.
KTTO Heyeti, yarın (30 Kasım) ise Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, bölgenin çalışmaları
hakkında bilgi alacaktır.

KTTO İndirim Kampanyası 31 Aralık 2018
Tarihine Kadar Uygulanmaya Devam
Edecek
30 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) öncülüğünde 1 Kasım’da başlatılan
ve Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımı ile gerçekleştirilen basın
toplantısı ile duyurulan indirim kampanyasına katılan firma ve
marka sayısı 133’e ulaştı.
İndirim kampanyasının 30 gün olan uygulama süresi, firmalardan
gelen yoğun talep üzerine 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldı.
İndirim kampanyası yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı
hane halkının korunmasını amaçlamaktadır.
İndirim kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak ve
kampanyaya katılmak isteyen firmaların, KTTO Ticaret Geliştirme
Uzmanı Sonay Özmen’e (0392 228 37 60) başvurmaları gerekiyor.
Kampanyaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmakta ve
indirim kriterleri firmalar tarafından belirlenmektedir.

KTTO Gaziantep Temasları

30 Kasım 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 29 ve 30
Kasım tarihlerinde, Gaziantep’e, iki gün süren inceleme ve
araştırma gezisi düzenledi.-
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Ziyaretin ilk gününde Gaziantep Valiliği, Gaziantep Ticaret Odası,
Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark ziyaretleri
gerçekleştirilirken, Gaziantep iş dünyası ile iş birliğinin geliştirilmesi
amacıyla istişare ve işbirliği toplantıları düzenlendi ve Gaziantep
ekonomisi, ticareti, sanayisi ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili
bilgi alındı.
Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO Heyeti, ziyaretin ikinci gününde
ise, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek,
yetkililerden bölgenin kurumsal yapısı, işleyişi, yönetimi, bölgedeki
firmalar ve politikalar hakkında bilgi aldı.
Gaziantep ziyaretini değerlendiren Oda Başkanı Turgay Deniz, bu
ziyaret kapsamında yapılan istişare ve işbirliği toplantıları ile alınan
bilgilerin önemine değinerek “Bunların devamlılığı için çalışmaya
devam edeceğiz” dedi.

