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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

TEMMUZ 2019 
 

Oda, kurulan yeni hükümete tebrik yazısı gönderdi 
 

1 Temmuz 2019 tarihinde; KKTC’nin 41. Hükümeti’ne tebrik yazıları gönderildi. 
 

KTTO heyeti, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı'nı ziyaret etti 
 

 
 

3 Temmuz 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve 
Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Deniz, Başkan Vekili Semral Erel ve Yönetim Kurulu üyeleri Vargın Varer ile Serhan Kaner, 
Bakan Oğuz'a yeni görevinde başarılar dileyerek tarım ve hayvancılık sektöründeki önerilerini aktardı. 
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi sağlandı. 
 

Halkbank Ülke Müdürü KTTO'yu ziyaret etti 
 

 
 

 
 
Oda, KKTC’nin 41. 
Hükümeti’ne Tebrik 
Yazıları Gönderdi 
 
 
KTTO Heyeti, Yeni 
Kurulan Hükümete 
Gerçekleştirdiği 
Ziyaretlere Devam 
Etti 
 
 
Halkbank Ülke 
Müdürü KTTO'yu 
Ziyaret Etti 
 
 
Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu II. 
Toplantısı 
Gerçekleştirildi 
 
 
KTTO-TOBB İş 
Birliğinde “Türkiye - 
KKTC Ticaret Odası 
Forumu 1. Ekonomi 
Konferansı” Yapıldı 
 
 
KTTO Meclis Üyesi ve 
Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu Eş 
Başkanı Mustafa 
Genç, BRT’ye 
Konuştu 
 
 
Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu I. 
Ekonomi Konferansı 
İle İlgili Basın 
Açıklaması 
 
 
Mobil Telefonlar ve 
Hidrokarbon 
Kaynaklarının 
Araştırılması-
İşletilmesine 
Hakkındaki 
Girişimlerle İlgili 
Basın Açıklaması 

 

3 Temmuz 2019 tarihinde; Halkbank Ülke 
Müdürü Serkan Ceyran ve beraberindeki heyet, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Halkbank Ülke 
Müdürü Ceylan ile sponsorluk desteği üzerine 
konuştu. 
Ziyarette ayrıca, Oda faaliyetleri hakkında 
görüşüldü ve karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. 
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Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Mustafa Genç ile 
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Cihat 
Lokmanoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, Türkiye 
Ekonomi Araştırma Vakfı Direktörü Prof. Dr. Güven Sak’ın 
sunumuyla devam etti. 
Türkiye-KKTC Ticaret Odası mensupları, toplantı sonunda, karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundu. 

 

 

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu II. 
Toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 

5 Temmuz 2019 tarihinde; Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. 
Ekonomi Konferansı için Türkiye’den KKTC’ye gelen iş insanları ile 
Kıbrıslı iş insanları bir dize ortak etkinlik gerçekleştirdi. 
 

 
 

Türkiye-KKTC Ticaret Odası mensupları ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği uzmanlarından oluşan heyet; 
Su Temin Projesi Tesisi, Geçitköy Barajı, Uluslararası Final 
Üniversitesi ve Bellapais Manastırı’nı ziyaret etti. 
Heyet gün içinde, ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirmiş olduğu 
ve bir sonraki toplantıyı Kıbrıs’ta gerçekleştireceği üzerine mutabık 
aldığı, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu II. Ortak Toplantısı’nı 
Girne Acapulco Otel’de düzenledi. 
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KTTO-TOBB iş birliğinde “Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı” yapıldı 
 

 
 

6 Temmuz 2019 tarihinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın (KTTO) organize ettiği "Türkiye - KKTC 
Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı" gerçekleştirildi. 
Lefkoşa Golden Tulip'te yer alan konferansın açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan 
Ersin Tatar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KTTO Başkanı Turgay Deniz, forumun eş başkanlar Mustafa Genç ve Cihat Lokmanoğlu 
yaptı. 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasında, karşısında son derece kararlı ve motivasyonu yüksek bir 
toplantı görüldüğünü ifade ederek, toplantının sonuçlarının takipçisi olacaklarını söyledi. 
Oktay, KKTC'de olmaktan ve iki ülke arasındaki iş ve ticaret iş birliğinin pekiştirilmesi amacı taşıyan forumun başarılı olmasını ve hayırlara 
vesile olmasını temenni etti. 
 

“KKTC'nin ekonomik açıdan kabuk değiştirmesi ve gelişmesi için gönül birlikteliğimiz sürüyor” 
İş insanlarına, yatırıma önem verdiklerini, turizm, eğitim, tarım, bilişim alanlarının ele alındığı toplantıda çıkacak sonuçlar çerçevesinde 
her daim yatırımcıların yanında olacaklarını söyleyen Oktay, salondakilere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
selamlarını iletti. 
KKTC’de kurulan yeni hükümete başarılar dileyen Oktay, Rumların Kıbrıslı Türkleri dışlaması ve haklarını gasp etmesi girişiminden sonra 
kurulan KKTC Devleti'nin yıllar içinde büyük mesafe kat ettiğini, her geçen gün devletin pekiştiğini, haklarına, eşitliğine, egemenliğine 
sonuna kadar sahip çıktığını belirtti. Oktay, garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs'ta her zaman çözüm için hep samimi olduğunu, ancak karşılık 
bulamadığını belirterek, şöyle devam etti: 
"Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen çözüm olmadı. Bu iyi niyetli tavırlara rağmen Kıbrıslı Türklere halen uygulanan izolasyonlar, akıl ve 
vicdani zorluyor. Kapsamlı bir çözüm için omuz omuza birlikte hareket etmeye devam ediyoruz. Hedef; siyasi eşitliğin mutlak sağlanması 
ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasıdır. 
Milli davamızdaki gönül birlikteliğimiz, KKTC'nin ekonomik açıdan kabuk değiştirmesi ve gelişmesi için de sürüyor. Bu yüzden ekonominin 
gelişmesine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine destek veriyoruz. Kıbrıs'ta çözüm ve barış için istikrar, ekonomik gelişme ve halkın refahı 
çok önemli. KKTC ekonomisinin rekabetçi bir yapıya ulaşması öncelikli hedefimizdir. Ülkede yaşam standardının yükseltilmesi için önemli 
destekler verildi ve vermeye devam ediyoruz. Turizm, eğitim alanları desteklendi. Milli gelir 12 bin 500 dolara kavuştu. KKTC, bunu daha 
da yükseltecek potansiyele sahiptir. 
 

“Yapısal reformlar zaman kaybetmeden uygulanmalı” 
Büyük çaplı altyapı yatırımları ve ekonomik programların desteklenmesi elzemdir. Yapısal reformlar zaman kaybetmeden uygulanmalı. 
Bunun için siyasi cesaret, birlik - beraberlik gerekli. Esas yük KKTC'de ama biz de yanında olacağız. Türkiye, yükselen ekonomisiyle iş 
insanlarına yatırım yapmak isteyenlere destek veriyor. 
Türk ekonomisinin gelişmesi buradaki işbirliklerine de olumlu yansıyacak. Yeni başarı hikayeleri; yapılacak yeni yapısal reformlarla – 
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başarılabilir. Kıbrıslı Türk insanlarına da kapımız açıktır. Her türlü yatırımı destekleriz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi kesinlikle yeterli 
değil, Reformlar, iş birlikleri tam anlamıyla uygulanmalı tamamlanmalı. İkili ticaret hacminin artırılması, ticaretin Türk Lirası üzerinden 
yapılması ve bürokrasiyi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz." Fuat Oktay, yerel kalkınmanın sağlanması için özel kamu iş birliklerinin 
önemli olduğunu, bunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, buna destek verdiklerini kaydetti. 
Teşviklerin artırılması, bilişim alanı ve tarımsal üretimin daha fazla desteklenmesi ve tarımsal üretimin artırılmasının ekonomiyi 
yükselteceğini belirten Oktay, eğitim ve turizmin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması gerektiğini vurguladı. 
Oktay, KKTC'de finans ve mali disiplinin şart olduğunu, bu alanda somut adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: 
“Temenni ile yetinmeyin. Tüm bu hedeflere birlikte cesaretle hareket etmekle olur. KKTC'nin potansiyeli verimli iş birliklerine 
dönüştürülmeli. Bahane üretme lüksümüz yok. Yabancı sermayeden korkmayın. 3. ülkelerle de iş birliği yapın. Bu toplantıda el ele verin 
neler yapacağınızı ortaya çıkarın biz de destek verelim. İsabetli bir yol haritası için form sonucuna önem veriyoruz." 
Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının siyasi ekonomik ve ahdi tüm haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu 
da vurguladı. Oktay, Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığı hem de KKTC'nin kıta sahanlığında hak ve çıkarlarını korumak için her adımı 
atmaktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya buradan duyurduğunu söyledi. "Türkiye'yi yok sayanlar, Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden 
gelenler tek başlarına hedeflerine ulaşamaz" diyen Oktay, Fatih sondaj gemisinin kararlılıklarını ortaya koyduğunu kaydetti. 
Oktay, bölgede işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun bölgedeki istikrarı ve barışı sağladığını ifade etti. 
Fuat Oktay konuşmasının sonunda, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durmasına, kalkınmasına, ekonomisinin güçlenmesine katkı  
koymaya devam edeceklerini, forumun da buna vesile olmasını temenni etti. 
 

 
 

Tatar: Turizm, eğitim, su projesi ülkenin marka değerini artırdı 
Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, "Hükümet olmak kolay değil, biraz şans biraz kısmet ister" dedi ve dövizdeki düşüşü örnek verdi.  
"Türk hükümeti de yanımızda" diyen Tatar, Oktay ve Hisarcıklıoğlu'na her zaman KKTC'nin yanında olduğu için teşekkür etti.  
Tatar, ülkede öğrenci sayısının 100 bini geçtiğini, ancak hedefin 150 bin olması gerektiğini, bu konuda üniversitelerin altyapısının yeterli 
olduğunu söyledi. 
Mali disipline önem verdiklerini, hayat pahalılığı kesintisini örnek vererek bazı tedbirleri almak zorunda olduklarını söyleyen Tatar, şöyle 
devam etti: 
"Ekonomi büyütemezsek, öğrenciyi yatak kapasitesini artırmazsak, enerji sorununu çözemezsek, suyu tarıma veremezsek gelişemeyiz. 
Ülkede reformlar için istikrarlı hükümetler gerekli. Kamu Reformu için Meclis birlikte çalışmalı. Ülkede refah, ekonomi birlikte çalışarak 
geliştirilebilir. Dünyada başarılı olan Kıbrıslı Türkleri ülkeye çekebilmeli, hep birlikte ülkeye sahip çıkmalı ve geliştirmeliyiz. 
Yarım asırdır Kıbrıs Türk halkı büyük bir başarı öyküsü yazmıştır. Turizm, eğitim, su projesi ülkenin marka değerini artırdı.  Elektriğin 
ucuzlatılması için de çalışıyoruz. Girişimcilik ruhu hükümetimiz tarafından desteklenecek. Bu forum inşallah hayırlara vesile olur." 
 
"Türkiye her alanda yanımızda olduğu sürece KKTC devleti de her alanda gelişecektir" 
Başbakan Tatar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kararlı bir duruş sergilediğini, KKTC ve Türkiye’nin haklarını kararalı bir şekilde koruduğunu 
belirterek, teşekkür etti. Tatar, "Türkiye her alanda yanımızda olduğu sürece KKTC devleti de her alanda gelişecektir" dedi. 
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Başbakan Tatar, hükümetin burada alınacak kararların arkasında 
duracağını ve ülkede refahın artırılması için birlik - berberlik içinde 
çalışarak geleceğe, gençliğe sahip çıkacaklarını söyledi. 
 

 
 

Genç: KKTC'nin geleceğine yatırım yapıyoruz 
Forum Eş Başkanı Mustafa Genç de konuşmasında, iki ülke 
arasındaki karşılıklı ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için kurulan 
forumun KKTC'nin geleceğine yatırım yapacağını kaydetti. 
Genç, yeni yapılacak iş birlikliyle KKTC'yi geliştirmek, ortak 
yatırımlar yapmak hedefinde olduklarını belirterek, turizm, bilişim, 
sulu tarım turizm eğitim alanlarında çalışmalar yapacaklarını 
söyledi ve şöyle devam etti: 
"Yapacak çok işimiz var. Yatırım ortamı iyileştirilmeli. İş yapmayı, 
yatırım yapmayı özendirecek, ekonomiyi büyütecek, istihdamı 
artıracak reformlar hemen hayat bulmalı." 
 

 
 

Lokmanoğlu: Yatırımların önünün açılması için projeler 
geliştiriyoruz 
Forum Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu da, 1 yıl önce kurulan formu 
kurumsallaştırdıklarını ifade ederek, Türkiye ve KKTC iş insanlarına 
destek verenlere teşekkür etti. 
Lokmanoğlu, yatırımların önünün açılması için projeler geliştirip 
yetkililerden destek isteyeceklerini söyledi. 
 

Deniz: Güvenli ve güçlü bir ekonomi için Türkiye ile ilişkilerin 
bütünleşmesi kaçınılmazdır 
KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Kıbrıs Türk halkının bugün yeni bir 
varoluş mücadelesi verdiğini, bu toplantıda ekonomik sorunların – 
 

 

konuşulacağını kaydetti. Deniz, Kıbrıs'ın güvenlik, doğalgaz ve 
benzeri sorunları olduğunu, ama bu konularda güçlü olmak 
isteniyorsa ekonominin güçlü olması gerektiğini ifade etti. 
Deniz, "Uzun vadeli düşünmek önemli, Geleceğimiz verimli bir 
ekonomidedir, huzurlu bir yaşam, güvenli ve güçlü bir ekonomi 
için Türkiye ile ilişkilerin bütünleşmesi kaçınılmazdır. Söylemek 
kolay ama yapmak zordur bu yüzden ciddi reformlar gerekiyor" 
dedi. 
 

 
 

Rekabetçi olmak için daha donanımlı insan kaynakları gerektiğini 
ve yatırımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Deniz, "Eğitim 
sistemi yenilenmeli, meslek eğitimi sistemi yeniden 
geliştirilmelidir" dedi. 
Turizm, yüksek öğrenim, sulu tarım ve sanayi sektörlerinin; 
Türkiye pazarı ile adapte olmasıyla gelişebileceğini ifade eden 
Deniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'a; "Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesi Türkiye 
sayesindedir. Ekonomik mücadelemizde de desteğinizi her zaman 
yanımızda bulduk. Protokol çok büyük önem taşıyor. Bu protokol 
altyapının geliştirilmesi için önemli bu kaynak, bir an önce 
aktarılmalıdır. Bütün piyasaya can suyu görevi görecek" diye 
seslendi. 
Deniz, Başbakan Tatar'a da; "İş ortamı acilen iyileştirilmeli. Yeni 
yatırımlarla ekonomi canlanabilir. Halkın üstündeki vergi yüklerini 
azaltın, halk kazanacak yatırım yapacak istihdamın önü açılacak" 
diye seslenirken, Hisarcıklıoğlu'na da; "Kıbrıslı Türklerin, KKTC'nin 
Türkiye'deki tanıtımının doğru yapılmasını üstlenmenizi istiyoruz. 
Türkiye'de KKTC'nin kültür, tarih, insanların yaşam tarzı, doğal 
zenginliklerinin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç var, desteğinizi 
bekliyoruz" dedi. 
Deniz, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda gelişmesi ve refahı için 
Türkiye'nin desteğini her zaman beklediklerini kaydetti. 
 

Hisarcıklıoğlu: Kıbrıs’ın, Akdeniz'de bir istikrarlı, cazibe merkezi, 
gelişmiş, refah sahibi bir ada olmasını istiyoruz 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, konferansın mimarları Oktay 
ve Tatar'a, ayrıca Deniz ile eş başkanlara teşekkür etti. 
Hisarcıklıoğlu, burada gördüğü gönül birlikteliğinin gelecek adına 
ümit verdiğini belirterek, ekonomisi büyüyen, refahı yükselen, 
kendi ayakları üzerinde duran uluslararası hukuka dahil olan bir 
KKTC istediklerini söyledi. KKTC'ye uluslararası alanda destek 
verdiklerini ve her zaman vereceklerini, birlikte çalışacaklarını – 
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Başbakan Tatar, hükümetin burada alınacak kararların arkasında 
duracağını ve ülkede refahın artırılması için birlik - berberlik içinde 
çalışarak geleceğe, gençliğe sahip çıkacaklarını söyledi. 
 

 
 

Genç: KKTC'nin geleceğine yatırım yapıyoruz 
Forum Eş Başkanı Mustafa Genç de konuşmasında, iki ülke 
arasındaki karşılıklı ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için kurulan 
forumun KKTC'nin geleceğine yatırım yapacağını kaydetti. 
Genç, yeni yapılacak iş birlikliyle KKTC'yi geliştirmek, ortak 
yatırımlar yapmak hedefinde olduklarını belirterek, turizm, bilişim, 
sulu tarım turizm eğitim alanlarında çalışmalar yapacaklarını 
söyledi ve şöyle devam etti: 
"Yapacak çok işimiz var. Yatırım ortamı iyileştirilmeli. İş yapmayı, 
yatırım yapmayı özendirecek, ekonomiyi büyütecek, istihdamı 
artıracak reformlar hemen hayat bulmalı." 
 

 
 

Lokmanoğlu: Yatırımların önünün açılması için projeler 
geliştiriyoruz 
Forum Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu da, 1 yıl önce kurulan formu 
kurumsallaştırdıklarını ifade ederek, Türkiye ve KKTC iş insanlarına 
destek verenlere teşekkür etti. 
Lokmanoğlu, yatırımların önünün açılması için projeler geliştirip 
yetkililerden destek isteyeceklerini söyledi. 
 

Deniz: Güvenli ve güçlü bir ekonomi için Türkiye ile ilişkilerin 
bütünleşmesi kaçınılmazdır 
KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Kıbrıs Türk halkının bugün yeni bir 
varoluş mücadelesi verdiğini, bu toplantıda ekonomik sorunların – 
 

 

konuşulacağını kaydetti. Deniz, Kıbrıs'ın güvenlik, doğalgaz ve 
benzeri sorunları olduğunu, ama bu konularda güçlü olmak 
isteniyorsa ekonominin güçlü olması gerektiğini ifade etti. 
Deniz, "Uzun vadeli düşünmek önemli, Geleceğimiz verimli bir 
ekonomidedir, huzurlu bir yaşam, güvenli ve güçlü bir ekonomi 
için Türkiye ile ilişkilerin bütünleşmesi kaçınılmazdır. Söylemek 
kolay ama yapmak zordur bu yüzden ciddi reformlar gerekiyor" 
dedi. 
 

 
 

Rekabetçi olmak için daha donanımlı insan kaynakları gerektiğini 
ve yatırımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Deniz, "Eğitim 
sistemi yenilenmeli, meslek eğitimi sistemi yeniden 
geliştirilmelidir" dedi. 
Turizm, yüksek öğrenim, sulu tarım ve sanayi sektörlerinin; 
Türkiye pazarı ile adapte olmasıyla gelişebileceğini ifade eden 
Deniz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'a; "Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesi Türkiye 
sayesindedir. Ekonomik mücadelemizde de desteğinizi her zaman 
yanımızda bulduk. Protokol çok büyük önem taşıyor. Bu protokol 
altyapının geliştirilmesi için önemli bu kaynak, bir an önce 
aktarılmalıdır. Bütün piyasaya can suyu görevi görecek" diye 
seslendi. 
Deniz, Başbakan Tatar'a da; "İş ortamı acilen iyileştirilmeli. Yeni 
yatırımlarla ekonomi canlanabilir. Halkın üstündeki vergi yüklerini 
azaltın, halk kazanacak yatırım yapacak istihdamın önü açılacak" 
diye seslenirken, Hisarcıklıoğlu'na da; "Kıbrıslı Türklerin, KKTC'nin 
Türkiye'deki tanıtımının doğru yapılmasını üstlenmenizi istiyoruz. 
Türkiye'de KKTC'nin kültür, tarih, insanların yaşam tarzı, doğal 
zenginliklerinin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç var, desteğinizi 
bekliyoruz" dedi. 
Deniz, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda gelişmesi ve refahı için 
Türkiye'nin desteğini her zaman beklediklerini kaydetti. 
 

Hisarcıklıoğlu: Kıbrıs’ın, Akdeniz'de bir istikrarlı, cazibe merkezi, 
gelişmiş, refah sahibi bir ada olmasını istiyoruz 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, konferansın mimarları Oktay 
ve Tatar'a, ayrıca Deniz ile eş başkanlara teşekkür etti. 
Hisarcıklıoğlu, burada gördüğü gönül birlikteliğinin gelecek adına 
ümit verdiğini belirterek, ekonomisi büyüyen, refahı yükselen, 
kendi ayakları üzerinde duran uluslararası hukuka dahil olan bir 
KKTC istediklerini söyledi. KKTC'ye uluslararası alanda destek 
verdiklerini ve her zaman vereceklerini, birlikte çalışacaklarını – 
 

 

söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu amaçla işadamları olarak bu forumu 
kurduklarını, bugün buraya 100'e yakın iş insanıyla geldiklerini, 
yatırımda Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını gösterdiklerini, 
yatırımların geliştirilmesi için de destek verdiklerini kaydetti. 
 

 
 

Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: 
"Türkiye olarak, iş dünyası olarak KKTC'nin gelişmesi, yatırımların 
artırılması için her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'nin ekonomik 
gelişmesi, yatırım hacminin yükseltilmesi tecrübesini KKTC'ye 
aktaracağız. Yatırımın önünün açılması için, ekonominin gelişmesi 
için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kıbrıs, dünyanın en güzel 
adalardan biri. Gelecek burada. Bilişim, turizm, eğitim alanlarında 
yeni girişimler çok önemli. Coğrafya artık önemli değil. Dünyanın 
her yerine bilişimle ulaşılabiliyor. Hedef; tüm dünyada iş yapabilen 
şirketler çıkarmak olmalı. Eko sisteme dahil olmak için işbirlikleri 
gerekli. Kıbrıs’ın, Akdeniz'de bir istikrarlı, cazibe merkezi, gelişmiş, 
refah sahibi bir ada olmasını istiyoruz." 
Forumun açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 
Başbakan Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana 
muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, 
milletvekilleri, iş insanları ve diğer yetkililer katıldı. Konuşmaların 
ardından Hisarcıklıoğlu ve Deniz, konuklara hediye takdiminde de 
bulundu. 
 

 
 

Açılışın ardından teknik düzeyde değerlendirmelerin yapıldığı 
forumda, Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı Direktörü Prof. Dr. – 
 

 

Güven Sak ile Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru 
Kaptan Sertoğlu’nun sunum yaptı. 
Forum, sunumların ardından Türkiye ve KKTC’den iş insanları 
arasında yapılan karşılıklı iş görüşmeleriyle son buldu. 
 

Ahmet Sedat’ın vefatıyla ilgili başsağlığı 
mesajı yayınlandı 
 

 
 

KTTO Meclis Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu Eş Başkanı Genç, BRT’ye konuk 
oldu 
 

 
 

9 Temmuz 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi 
ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Mustafa Genc 
BRT Haber'de ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 
 

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi 
Konferansı İle İlgili Basın Açıklaması 
 

9 Temmuz 2019 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; – 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz 
Cumartesi günlerinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte oluşturduğu 
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çerçevesinde organize edilen 
çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. TC-KKTC Ticaret Odası 
Forumu Yönetim Kurulu 5 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak 
gündemindeki maddeleri görüşmüş; 6 Temmuz 2019 tarihinde 
düzenlenen 1’nci Ekonomi Konferansı’nda ise Türkiye ve KKTC 
yetkililerini iş insanlarımız ile bir araya getirmiştir.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sekreteryasını yürüttüğü Yatırım 
Danışma Konseyi toplantısı çalışmalarına da aktif olarak katılarak, 
önemli bir toplumsal görevin yerine getirilmesine katkı koymaya 
çalışmıştır. Ekonomi Konferansı ve Yatırım Danışma Konseyi 
etkinliklerinde KKTC ekonomisi her yönü ile ele alınarak 
tartışılırken; icraat yetkisini elinde bulunduran makamların bu 
tartışmalara katılması ve iş insanlarının da huzurunda bazı 
taahhütlere girmeleri sağlanmıştır. 
Ekonomi Konferansı konuşmacıları; konferansın içeriğine, yani 
KKTC’deki iş ve yatırım ortamı ile ilgili konulara, daha fazla zaman 
kalmasını ve Türkiye’den gelecek katılımcılar ile mütekabiliyeti 
sağlamak amacı ile belirlenmiştir. Sabah saatlerinde gerçekleşen 
konferans içeriğinin öğleden sonra toplanan Yatırım Danışma 
Konseyi çalışmalarını olumlu yönde etkilediği somut olarak 
gözlemlenmiştir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, iki gün boyunca 
devam eden bu yoğun çalışmalarımız kapsamında geliştirmemiz 
gereken hususları hassasiyetle not ederken, çalışmaların büyük bir 
başarı ile sonuçlandırıldığını ve ülkenin ekonomik sorunlarının 
ciddiyetle masaya yatırılıp gerekli kararların alındığını söylemek 
gerekmektedir. TC-KKTC Ticaret Odası Formu 1. Ekonomik 
Konferansı çalışmalarında herhangi bir makamı ama özellikle de 
Cumhurbaşkanlığını yok sayma veya bu makamlara saygısızlık 
etme amacı güdülmüş olması söz konusu değildir. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, iç politikaya alet olmayacak kadar deneyimli ve 
kurumsal bir kurumdur. Organizasyon çalışmalarını birlikte 
sürdürdüğümüz paydaşlarımızdan da bu anlamı taşıyacak 
herhangi bir istek veya telkin gelmemiştir. Bu bağlamda, TC-KKTC 
Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomik Konferansı çalışmalarını 
politize etme girişimleri bizleri derinden üzmüştür. Özellikle 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ifade edilen ithamları 
hak etmediğimizi değerlendiriyoruz.  
Kıbrıs Türk halkı, ciddi tehditler ve ağır ekonomik sorunlarla karşı 
karşıyadır. Bu tehdit ve sorunların üstesinden gelebilmek için birlik 
ve beraberliğimize özen göstermemiz, siyasal yarışmaları 
demokratik kurallar içinde sürdürebilmemiz gerekmektedir. Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası, toplumsal birliğe gerekli özeni göstermek ve iç 
siyasete ilişkin konulara mesafeli duruşunu korumak 
kararlılığındadır. Kamuoyuna saygı ile duyurur; 5-6 Temmuz 2019 
tarihlerindeki çalışmalardaki bütün katılımcılara ve 
organizasyonda emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederiz. 
 

KTTO’nun 11 Temmuz Basın Günü mesajı  
 

11 Temmuz 2019 tarihinde paylaşılan mesaj şu şekildedir; 
Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, 
her şartta büyük özveri ile hizmet eden Kıbrıs Türk basınının 
vefakar çalışanlarının basın gününü kutlarız. 
 

 

Mobil telefonlarla ilgili basın açıklaması 
yapıldı 
 

11 Temmuz 2019 tarihinde; Kıbrıs’ın her iki tarafında da 
kullanılmak üzere mobil cihazlar üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili 
Oda tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da önemli katkılarıyla uzun bir 
süreden beridir üzerinde çalışılan mobil telefonların Kuzey ve 
Güney Kıbrıs’ta karşılıklı olarak kullanılabilmesi çalışmasının başarı 
ile sonuçlanması tarafımızdan büyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 
Bu başarının da gösterdiği gibi, Kıbrıs sorunu çözümlenmeden de 
iki halkın ilişkilerini geliştirecek, ada üzerindeki yaşamı 
kolaylaştıracak güven yaratıcı önemler almak mümkündür. 
Üzerinde çalışılmakta olan benzer projelerin de başarı ile 
sonuçlanmasını temenni eder, bu anlamlı adımı atan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı’yı ve Kıbrıslı Rum lider Sayın 
Anastasiadis’i tebrik ederiz. 
 

Denizde hayatını kaybeden Katırcı ailesi için 
başsağlığı mesajı yayınlandı 
 

 
 

Hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve 
işletilmesine yönelik yapılan girişimlerle ilgili 
basın açıklaması yapıldı 
 

15 Temmuz 2019 tarihinde; Kıbrıs’taki Hidrokarbon kaynaklarının 
araştırılması ve işletilmesine yönelik yapılan girişimlerle ilgili Oda 
tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın adamız etrafındaki 
hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik 
ortak bir hidrokarbon komitesi kurulması, gelirlerin paylaşımı ve – 
 



8 
 

 

 

kullanılması ve mevcut lisansların kullanımını da içeren Kıbrıslı 
Rum lider Sayın Anastasiadis’e göndermiş olduğu iş birliği önerisini 
memnuniyetle karşılar, desteğimizi belirtiriz.  
Gerek Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm bulunması hedefiyle, 
gerekse güven yaratıcı önlemlerin hayata geçmesi için olumlu 
girişimlerini doğal gaz konusunda yapmış olduğu öneri ile 
sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın bu 
girişiminin Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gerginliği azaltıcı ve 
iş birliğini güçlendirici bir adım olarak değerlendirmekteyiz. 
Adamız etrafındaki enerji kaynakları nedeniyle oluşan gerginliklere 
karşın, doğal zenginliklerin barışa ve çözüme ulaşmada 
kullanılması, gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse Kıbrıslı Rumların ortak 
çıkarına olan rasyonel bir öneridir. Sayın Anastasiadis’in bu öneriyi 
kabul etmesini dileriz. 
 

KTTO heyeti, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye nezaket 
ziyareti yaptı 
 

 
 

17 Temmuz 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi 
ziyaret etti. 
Ziyarette; Sağlık Bakanlığı nezdinde olan ve aynı zamanda iş 
insanlarımızın gündeminde bulunup çözüm bekleyen donmuş 
ürünlerin ithalatında karşılaşılan Listeria kontrolünde yaşanan 
sorun üzerine konuşuldu. 
 

Kırgız heyetinden KTTO’ya ziyaret düzenlendi 
 

18 Temmuz 2019 tarihinde; Kırgız Cumhuriyeti Meclis eski Başkanı 
ve Müteber Milletvekili Cyhnhbai Tursunbekov ile Meclis Özel 
Kalem Müdürü Çağlar Gülamkadir, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. Ziyarette; Kırgızistan-KKTC 
ticari ilişkilerinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde 
bulunuldu. 
 

Oda, Sağlık Bakanlığı’na Listeria kontrolü 
sorunu hakkında rapor ve bilgi notu sundu 
 

18 Temmuz 2019 tarihinde; donmuş ürünlerin ithalatında 
karşılaşılan Listeria kontrolü sorununa istinaden hazırlanan rapor- 
 

 

ve bilgi notu Sağlık Bakanlığı’na sunuldu. 
 

KTTO heyeti ABD Lefkoşa Büyükelçisi ile 
görüştü 
 

 
 

18 Temmuz 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
heyeti, ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber ile özel bir yemekte 
bir araya geldi. 
Deniz ve beraberindeki heyet, Garber ile son yaşanan gelişmeler 
üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.  
Toplantı sonrası Deniz, Garber’a hediye takdiminde bulundu. 
KTTO Başkanı Deniz’e; Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Alp, Vargın 
Varer, Selen Necat Gürkan, Serhan Kaner, Emre Olgun, Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan 
Engelkıran eşlik etti. 
 

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 
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Demokrat Parti heyeti, KTTO'yu ziyaret etti 
 

 
 

22 Temmuz 2019 tarihinde; Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. 
Görüşmede KTTO Başkanı Turgay Deniz'e Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Alp, Serhan Kaner ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. 
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
 

Oda Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, “Detay”  ve “Sabah Haber” programlarına konuk oldu 
 

24-26 Temmuz 2019 tarihinde; Oda Genel Sekreteri Aysun Önet İleri; 24 Temmuz’da Aytuğ Türkkan’ın Diyalog Tv’de sunduğu “Detay” 
programına, 26 Temmuz da ise Brt Tv’de Damla Soyalp’in sunduğu “Sabah Haber” programına konuk oldu. 
 

Oda, Ekonomi ve Enerji Bakanı’na Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası hakkında yazı 
gönderdi 
 
30 Temmuz 2019 tarihinde; Oda’nın mevcut Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası’na dair değişiklik önerileri, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy’a gönderildi. Gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
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