
1 
 

 

 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

ŞUBAT 2019 
 

Aydın Denktaş’ın Vefatıyla İlgili Yayınlanan Başsağlığı Mesajı 
 

 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, “Er Meydanı” Programına Konuk Oldu 
 

5 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Genç Tv’de Mustafa Alkan’ın 
hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programına katıldı. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, “Bakış Açısı” Programına Konuk Oldu 
 

6 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ada Tv’de Cem Kar’ın hazırlayıp 
sunduğu “Bakış Açısı” programına katıldı. 
 

Oda Başkanımız Deniz, “Güne Merhaba” Programına Konuk Oldu 
 

7 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Diyalog Tv’de Çiğdem Aydın’ın 
hazırlayıp sunduğu “Güne Merhaba” programına katıldı. 
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ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in tamamen kendi siyasi 
geleceğini düşündüğünü söyledi. Yabancı işçinin oy deposu 
olmadığını belirten KTTO Başkanı Deniz, Çeler’in 2 bin ile 4 bin 
arasında tikleri artırmak için ek maaş desteği projesi yürüttüğünü 
ifade etti. Ülkemizde geçen yıl başlayan ekonomik krizi bu dönemde 
ekonomik daralma olarak yaşamaya devam edeceğimize vurgu 
yapan Deniz, Türkiye’deki yerel seçimler sonrasında birçok 
bilinmeyenin de ortaya çıkacağını ve bu nedenle ekonomik krizi en 
az zayiatla atlatma çabası içerisinde olmamız gerektiğini söyledi. 
 

“Yerel iş gücü içerisinde ayrımcalık ortaya çıkacaktır” 
Maalesef her gün bir sürprizle karşılaşıyoruz diyen Deniz, Çeler 
tarafından hazırlanan tüzük değişikliğinin yerel istihdamın özel 
sektörde teşviklendirilmesi ve artırılmasına hiçbir şekilde hizmet 
etmeyeceğinin açık ve net olduğunu söyleyerek, tüzüğün sadece, 
işverenin isteğine bağlı olarak bir sendikayla toplu iş sözleşmesi 
imzalanması koşuluyla halihazırda çalışanları kapsayacağını kaydetti. 
Deniz, “Yerel iş gücü içerisinde ayrımcalık ortaya çıkacaktır” dedi. 
Tüm işsiz KKTC vatandaşlarının istihdam edilmesi halinde bile 
yabancı iş gücüne ihtiyaç olacağını belirten Deniz, “Sayın Çalışma 
Bakanımız maalesef hayatını şimdiden siyasete adadı ve bugün 
koltuğunda oturuken bir sonraki seçimi düşünmeye başladı. Seçimi 
kaybedersem ne iş yapacağım diye düşünmektedir. Dolayısıyla 
yabancı işçi onun oy deposu değildir. Ülkemizde halihazırda çalışan 
61 bin KKTC çalışanı varken, tüzükten minimum 2 bin maksimum 4 
bin işçinin faydalanacağı belirtildi. Bu da Sayın bakanımızın siyasi 
hedefini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. 
Devletin denetim görevi olduğunu hatırlatan Deniz, “Bu noktada 
devletin de denetim görevini yerine getirmesi gerekmektedir. 
Sadece bir inşaatta iş sağlığı ve güvenliğine aykırı hareket var 
diyerek tüm inşaatlara yabancı işçi ön izinlerini kaldırdım demek 
doğru değildir” şeklinde konuştu. 
 

“Mesleki eğitime önem verilmeli” 
Deniz, “Yerel iş gücü istihdamının güçlendirilmesi için farklı projeler 
geliştirilmesi gerekiyor” diyerek özellikle eğitimde reforma ihtiyaç 
duyulduğunu kaydetti. Deniz, “Genç işsiz ordusu istemiyorsak, 
mesleki eğitime önem verilmesi ve özendirilmesi lazım. Mesleki 
Eğitim Kampüsü adı altında çağdaş atölyeler, laboratuvarlar 
yapılması ve buraya girecek olan çocukların yetenekleriyle, 
becerileriyle seçilerek alınması lazım. Bu yerleşke içerisinde 
ülkemizdeki özel sektörün ihtiyaç duyacağı yerli iş gücünü 
oluşturmalıyız” dedi. 
 

“KIB-TEK’te yapılan sorumsuzluktur” 
Öte yandan, KIB-TEK ile EL-SEN arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 
hakkında da değerlendirmede bulunan Başkan Deniz, ne hükümetin 
ne de bakanın bilgilendirilmeden kurumun kendi başına karar 
alabildiğinin altını çizdi. Zaten şu an yaşanılan ekonomik sorunlar 
nedeniyle hanehalkının yeterince zorluk çektiğini ve elektrik 
faturalarının kiraya yaklaştığını kaydeden Deniz, KIB-TEK’te yapılan 
harcamayı sorumsuzluk olarak gördüklerini vurguladı. Deniz, “KIB-
TEK’te ödenen maaşlar bugün gerek özel sektörden gerek kamu 
sektöründen kat kat fazladır. Bu düşüncelerin, niyetlerin değişmesi 
gerekiyor. Ne yaparsak kendimize yapıyoruz” sözlerini kullandı. 
 

 

 

KIB-TEK Çalışanları ile İmzalanan Toplu 
İş Sözleşmesi Hakkında Ortak Açıklama 
 

"Halk Ekonomik Sorunlar ve Yüksek Elektrik Faturaları Altında 
Ezilirken Kıb-Tek’in Yeni Menfaatler Dağıtması Büyük Bir 
Sorumsuzluk Örneğidir" 
 

6 Şubat 2019 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Ülkemizde önemli bir ekonomik darboğaz yaşanıyor. Türk 
Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki dalgalanması durulmuş 
olmasına karşın, ekonomik sorunların aşılamadığı herkesin 
malumudur. 
Ülkemizdeki elektrik fiyatlarının yüksekliğini ve bunun hane 
halkının yaşamı ile mal ve hizmet üretimini ciddi şekilde tehdit 
ettiğini hepimiz yaşayarak görmekteyiz. Özellikle içinden 
geçmekte olduğumuz kış aylarında pek çok aile elektrik faturalarını 
ödeyemeyecek duruma gelmiştir. 
İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunlara çare bulunamaz ve 
elektrik fiyatlarını düşürmek konusunda hiçbir önlem alınmazken, 
Kıb-Tek çalışanları ile imzalanan toplu iş sözleşmesi sonunda 
kurumun yeni mali yükler altına sokulması kabul edilemez bir 
sorumsuzluktur. Kıb-Tek çalışanlarının bu kurumdan elde ettikleri 
menfaatler, başka herhangi bir kamu ve özel sektör kuruluşundan 
elde edilemeyecek kadar yüksektir ve bunun elektrik fiyatlarına 
yansıması kaçınılmazdır. Bu durumda Kıb-Tek’in personel 
harcamalarını artırmayı değil, azaltmayı düşünmesi bir zorunluluk 
olduğu halde Kıb-Tek’in personel giderlerinde sağlanacak tek 
kuruşluk bir artış bile kabul edilebilir değildir. 
Bu artışlar değerlendirilirken, Kıb-Tek’in her kuruluşun yapması 
gerektiği gibi yatırımlarını zamanında yapamadığı ve hatta varlığını 
devam ettirebilmek için sürekli olarak yüksek faiz ile borçlandığı 
da unutulmamalıdır. Bu durumdaki bir kurumun, bu şekilde 
menfaat dağıtması, elbette kabul edilebilir değildir. Ülkemize ve 
insanlarımıza elektrik enerjisi sağlamakla görevlendirilmiş olan bu 
kurumun elde ettiği ayrıcalığı halkımıza karşı kullanmak 
konusunda hiçbir sınır tanımadığı bu vesile ile bir kez daha 
kanıtlanmış olmaktadır.  
Bütün bu gerçekler, Kıb-Tek’in personel harcamalarını artırmayı 
değil, azaltmayı düşünmesinin bir zorunluluk olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ayrıca elektrik alanında yapılması gereken 
reformların ne denli acil olduğu bu gelişme ile bir kez daha 
kanıtlanmıştır.  
Bu durum, bu alanda yapılması gereken reformların ne denli acil 
olduğunun yeni bir göstergesi olarak değerlendirilmeli; hükümet 
elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı olanaklarını çeşitlendirmek ve 
bu alanda mümkün olduğu oranda rekabet sağlamak için gerekli 
düzenlemeleri acil olarak gündemine almalıdır. 
 

KTTO Başkanı Deniz, “Oy almak için 
proje yürütüyor” 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yerel İş Gücü 
İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çalışmaları yürüten Çalışma – 
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Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Oda'yı 
Ziyaret Etti 

 

 
 

11 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili 
Semral Erel, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Ciğer ve 
berberindeki heyeti kabul etti. İş Geliştirme Uzmanı Şükran 
Özerdem'in de yer aldığı toplantıda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasında gerçekleşen yapı malzemesi alanında ticari iş 
birliklerini artırmak ve ilerde gerçekleşmesi mümkün iş olanakları 
konularında fikir alış verişinde bulunuldu. 
 

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

 
 

11 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) yayın 
organı “Ekonomi”'nin Ocak/2019 yedinci sayısı çıktı. Dünya 
Bankası Makroekonomik İzleme Raporu 2018'de öne çıkan - 
 

 

ana mesajlar ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nın KTTO'ya 
düzenlediği ve Oda aracılığıyla sağladığı siyasi temasların yanı sıra; 
Kuzey Kıbrıs Genç Girişimciler ve Liderler Derneği'nin "Yılın 
Girişimcisi 2018" ödülüne layık görülen Burak Başel ile röportaj 
gerçekleştirildi. Öte yandan bu sayıda; Mimar Birgül Güvenir ile 
ülke turizmi hakkında, Mardo Direktörü Orhan Ağıt ile ülkemizin 
ünlü dondurma markosı Mardo üzerine, Zargos İnşaat 
direktörlerinden Sinam Gazi ile emirnameler, imar planları ve 
inşaat sektörü üzerine röportajlar yer alıyor. 
 

Fransa Lefkoşa Büyükelçisi'nden 
KTTO'ya Ziyaret 
 

 
 

12 Şubat 2019 tarihinde; Fransa Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Rene 
Troccaz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na (KTTO) ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin son 
durumu, KKTC bütçesi, KKTC ve Fransa arasında gerçekleşen 
ithalat ve ihracat oranları, Kıbrıs müzakere sürecinin son durumu 
ve Avrupa Birliği’nin KKTC İş Dünyası’na yaptığı finansal yardım, 
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaret hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
 

KTTO, Almanya Lefkoşa Büyükelçisi'ni 
Ziyaret Etti 
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13 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 
Almanya Lefkoşa Büyükelçisi Franz Joseph Kremp'i ziyaret etti. 
Ziyarette, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin son 
durumu ile bütçesi, KKTC ve Almanya arasında gerçekleşen ithalat 
ve ihracat oranları, Kıbrıs müzakere sürecinin son durumu ve 
Avrupa Birliği’nin KKTC iş dünyasına yaptığı finansal yardım, Yeşil 
Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaret hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
 

KTTO, Sayıştay Başkanlığı'nı Ziyaret Etti 
 

 
 

14 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Sayıştay Başkanı Osman Korahan’a nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi.Deniz’e ziyaretinde, KTTO Genel Sekreteri Aysun 
Önet İleri de eşlik etti. Ziyarette, kamu harcamalarının 
denetlenmesine ilişkin konular konuşuldu. Bu denetimlerin güncel 
yapılması için Sayıştay'ın kapasitesinin artırılmasının önemli 
olduğu üzerinde duruldu. 
 

Lefkoşa Amerikan Büyükelçiliği 
yetkililerinden Oda’ya ziyaret 
 

14 Şubat 2019 tarihinde; Lefkoşa Amerikan Büyükelçiliği yetkilileri, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı (KTTO) ziyaret etti. 
Yetkililerin KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildiği 
görüşmede, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ile Dış İlişkiler 
Sorumlusu Hasan C. Engelkıran da yer aldı. 
 

 
 

 

GİAD'dan KTTO'ya ziyaret 
 

 
 

14 Şubat 2019 tarihinde; Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası'nı ziyaret etti. 
GİAD Başkanı Uğur Ergün ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 
KTTO Başkanı Turgay Deniz'e ziyaret gerçekleştirildi. 
KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri'nin de hazır bulunduğu 
toplantıda, iş insanları arasında geliştirilmesi gereken karşılıklı 
işbirlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. 
 

KTTO’dan Polis Genel Müdürü’ne 
Nezaket Ziyareti 
 

19 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun ve Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlun’u ziyaret 
etti.  Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
gündeminde olan tüzük ile ilgili Oda görüşleri iletildi. 
 

KTTO Meclis Üyesi Mustafa Genç, 
“Kıbrıs’ta Manşet” Programına Konuk 
Oldu 
 

20 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi 
Mustafa Genç, Genç Tv’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu 
“Kıbrıs’ta Manşet” programına katıldı. 
 

KTTO Ticaret Uzmanı İzzet Adiloğlu, 
“Kulis” Programına Konuk Oldu 
 

21 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Ticaret Uzmanı 
İzzet Adiloğlu, Radyo Havadis’te Melek Arabacıoğlu’nun hazırlayıp 
sunduğu “Kulis” programına katıldı. 
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KTTO, İstanbul Valisi’ni Ziyaret Etti 
 

 
 

21 Şubat 2019 tarihinde; Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.  
Vali Yerlikaya’yı ziyarette konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi vurguladı ve İstanbul’un Kıbrıslı 
Türkler için “dünyaya açılan kapı” olduğunu belirtti. Vali Yerlikaya ise KKTC’nin Türkiye için önemini anlatarak iş insanlarının KKTC’ye daha 
fazla yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi. 
 

KTTO’dan İTÜ Arı Teknokent’e Ziyaret 
 

21 Şubat 2019 tarihinde; KTTO heyeti İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait Arı Teknokent’i ziyaret ederek çalışma sistemi hakkında da bilgi 
aldı. KTTO heyetine yaratıcı fikirlere dayalı iş geliştirme olanakları ve süreçleri hakkında bilgi verildi. Oda Başkanı Turgay Deniz, inceleme 
ve sunumlar sonrasında yaptığı konuşmada KKTC’de yatırımlarını sürdüren İTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ta Teknokent yatırımını da erken 
zamanda gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirtti. 
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Daha Etkili İşbirliği Arayışı 
 

 
 

22 Şubat 2019 tarihinde; Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib 
Avdagiç ile görüştü. İki odanın daha ileri düzeyde işbirliği yaparak iş insanlarının önünü açabileceklerini ve ticaret hacmini 
artırabileceklerini belirten Avdagiç, ikili iş görüşmelerinin önemli olduğunu belirterek önümüzdeki dönemde iki oda arasındaki işbirliğinin 
bu temelde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi. Görüşmede, karşılıklılık temelinde iş insanları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine 
ihtiyaç olduğu belirtildi. KTTO heyetinde bulunan iş insanları, İTO’nun davet ettiği iş insanları ile ikili işbirliği olanaklarını da görüştüler. 
KTTO heyeti ayrıca, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi İstanbul Ofisi tarafından yapılan sunumu dinledi. Tayvanlı görevliler Kıbrıslı Türk 
iş insanlarına Tayvan’daki ticari kapasiteyi ve bu kapasiteden nasıl yararlanabileceklerini anlattılar. 
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Ticaret Odası ve Kıbrıs Dostlar Bir Arada 
 

22 Şubat 2019 tarihinde; İstanbul temaslarında bulunan Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası (KTTO) heyeti, ‘Kıbrıslı Dostlar’ grubu ile görüştü. 
KTTO heyeti, büyük çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere, 
ülkelerinden uzakta yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu Kıbrıslı 
Dostlar grubu ile kaynaşmak ve iş temaslarında bulunmak üzere 
yemekli toplantıda bir araya geldi. 
Düzenlenen yemekli toplantıda, İstanbul Başkonsolosu Fahri 
Yönlüer ile İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Rektörü Ercan Kahya 
da yer aldı. Toplantıda, KKTC’deki gelişmeler konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. 
 

Albank Genel Müdürü KTTO’u Ziyaret Etti 
 

 
 

26 Şubat 2019 tarihinde; Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu 
ve Albank Ortaköy Şube Müdürü Savaş Demir, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Turgay Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasının ve refah düzeyinin 
artmasının ekonomik büyüme ve rekabet edebilirliğin artırılması ile 
mümkün olacağını belirten Deniz, bu bağlamda finansmana 
erişimin önemine de dikkat çekti. Deniz, Ticaret Odası üyelerinin 
ihtiyaçlarına göre programlar geliştirilmesi, eğitim ve seminerler 
düzenlenmesi konusunda işbirliği yapılabileceğini vurguladı. 
Görüşmede KTTO Başkanı Deniz’e İş Geliştirme Uzmanı Şükran 
Özerdem’in eşlik etti. 
 

Liderlerin Güven Artırıcı Önlemlere İlişkin 
Kararları İle İlgili Basın Açıklaması 
 

27 Şubat 2019 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos 
Anastasiadis arasında gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs adası 
üzerindeki yaşamı kolaylaştıracak ve iki halk arasındaki ilişkileri 
geliştirecek kararlar alınmış olması tarafımızdan büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, mobil 
telefonların iki tarafta da çalışabilmesi ve elektrik alış-verişine – 
 

 

olanak sağlanması için önemli çabalar harcamıştı. Bu hedeflere 
ulaşılmış olması, iki halkın daha ileri işbirlikleri için güzel bir örnek 
oluşturacak ve daha ileri işbirlikleri için herkesi cesaretlendirmiş 
olacaktır. 
Bu arada, mayınların temizlenmeye devam edilmesi, sanatçıların 
eserlerinin iadesi ve Kıbrıs’taki günlük yaşamı kolaylaştırmak 
amacıyla, iki toplumlu teknik komitelerin daha yoğun çalışmalar 
yürütmesi konusunda karar alınması da önemli ve memnuniyet 
yaratan bir gelişme olmuştur. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs sorununa acil ve adil bir çözüm 
bulunmasından yanadır. Böyle bir çözümün hem ada insanları hem 
de bölge barışı için gerekli olduğuna yürekten inanmaktayız. Ne var 
ki, bu konuda yıllardan beri sürdürülen çabaların çeşitli nedenlerle 
sonuca ulaşamaması Güven Artırıcı Önlemler konusunda daha 
gayretli olmamızı bir zorunluluk haline getirmektedir. Güven Artırıcı 
Önlemler ile adamızdaki yaşamı kolaylaştırmak mümkündür ve iki 
liderin aldığı son kararların hayata geçirilmesi bunun güzel bir 
örneğini oluşturacaktır. Bu bağlamda, iki taraf arasındaki ticareti 
kolaylaştıracak tedbirlere de acilen ihtiyaç duyulduğunu da özellikle 
belirtmek gerekmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu konuda yaptığımız çalışmaları 
geliştirerek devam ettireceğimizi kamuoyu ile paylaşır, iki lideri 
aldıkları kararlar nedeni ile kutlarız. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, 
“Handikapları aşacak yatırım teşviklerine 
ihtiyacımız var” 
 

 
 

27 Şubat 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye & 
KKTC Yatırım ve İşbirliği Konferansı’na katıldı. KTTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Vargın Varer, Kuzey Kıbrıs’ın handikaplarını aşacak yatırım 
teşvik sistemlerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye & KKTC Yatırım ve İşbirliği Konferansı, Türkiye İşkadınları 
Derneği ile Doğu Akdeniz Politika Derneği işbirliğiyle Merit 
Premium Royal Hotel’de düzenlendi. 
Konferansa panelist olarak katılan KTTO YK Üyesi Varer, KKTC’de 
sürdürülebilir bir yatırımın sağlanması için neler yapılması 
gerektiğine dair sunum gerçekleştirdi. – 
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Kuzey Kıbrıs’ın yüksek büyüme hızına ulaştıracak düzeyde altyapıya sahip olmadığını belirten Varer, kamu yatırımlarının artması gerektiğine 
ve altyapının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. 
Varer, ülkeye yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı iş insanlarının bürokraside çok sayıda sıkıntı ile karşılaştığını ifade etti. 
Bunlara ek olarak; ülkedeki yatırım teşvik sisteminin bugünkü haliyle dünyada yapılandan çok farklı olmadığını belirten Varer, bu sistemin 
özellikle içinde bulunduğumuz koşullarda yatırımcı için cazip olmadığını söyledi. 
Varer, yapılması gereken yatırım teşvik sisteminin, KKTC’nin handikaplarını aşacak, yatırımcının riskini öngörecek, daha cesur ve daha ileriye 
adım atılacak biçimde hazırlanması gerektiğini vurguladı. Bunun yanında, ekonomik büyümeden en fazla yararı görecek olan Kıbrıs Türk 
toplumunun, daha fazla yatırımcı dostu olması gerektiğine dikkat çekti. 
 

 

 


