“Anamur KKTC’nin
moral desteğidir”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Alp, Anamur Ticaret ve Sanayi
Odası’nın davetlisi olarak “6. Anamur
Tarım ve Gıda Fuarı”nın açılışına katıldı ve temaslar gerçekleştirdi. Deniz,
Kıbrıslı Türkler için Anamur’un büyük
tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.
16'da

"2020 protokolünde lokomotif
sektörlerin hedefleri
gündemimizde"

Olgun AMCAOĞLU
Maliye Bakanı

Ekonomi Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Maliye
Bakanı Olgun Amcaoğlu,
2020 protokolünde özellikle ülkenin lokomotif sektörü olan yüksek öğretim

ve turizmin ayakları yere
basan, hedeflerine ulaşılabilir noktadaki projelerinin hayata geçirilmesinin
gündemlerinde olduğunu
ifade etti.
12'de

Ekonomi
Kasım / 2019

Bu gazete Kıbrıs Türk Ticaret Odası yayınıdır

SİYASİ ZAFERLER
EKONOMİK ZAFERLERLE
TAÇLANDIRILMAZSA
BİR MANA İFADE ETMEZ

Ücretsizdir

Ankara Ticaret Odası Heyeti KKTC’yi ziyaret etti

“BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK EN BÜYÜK
GÜÇ,ARAMIZDAKİ GÜVEN VE SEVGİDİR”

Başkan Gürsel Baran liderliğindeki Ankara Ticaret Odası heyeti KKTC’yi
ziyaret etti. ATO heyeti KTTO ile toplantı yaptı, hükümet ve KTTO Meclisi
ile bir araya geldi ve çeşitli incelemeler yapma fırsatı buldu.

Başbakan Tatar ATO heyetini kabulünde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindi ve KKTC’nin Türkiye için önemli bir güvenlik unsuru haline
geldiğini vurguladı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ankara Ticaret Odası’nın ziyareti vesilesi ile
bir kez daha “Türkiye pazarına sorunsuz, sıfır engelle ulaşabilmenin büyük
önem taşıdığına” vurgu yaptı ve “bizi geleceğe taşıyacak en büyük güç
aramızdaki güven ve sevgidir” diye konuştu.

ATO Meclis Başkanı Deryal Kıbrıs’ın “hem bir güvenlik meselesi, hem bir
ekonomik mesele hem de bir kardeşlik hukuku” olduğunu ifade etti. ATO
Başkanı Gürsel Baran ise Türkiye’nin zor günlerden geçtiğine ve Kıbrıslı
Türklerin gösterdiği dayanışmanın büyük değeri olduğunu ifade etti.4'de
2,3,4 ve 6'da

Ticaret Odası Eurochambres
toplantısına katıldı

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü
gündemde tutmayı başardık

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Vargın
Varer ve Genel Sekreter
Aysun Önet İleri, Roma’da
gerçekleştirilen Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği’nin (Eurochambres) Ekonomik Forum

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
ve Kıbrıslı Türk parlamento grubunun girişimleri ile
2004 yılından beri Avrupa
Parlamentosu (AP) gündeminde bulunan Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün
gündemden kalıcı olarak

Toplantısı’na katıldı.
Eurochambres Başkanı
Christoph Leitl ile yapılan
temaslarda Eurochambres ile ekonomik işbirliği
ve girişimler konusunda
istişareler yapılarak, beklentiler paylaşıldı.
7'de

çıkarılması önlendi.
Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün gündemden kalıcı olarak çıkarılması için
AP’deki Halk Partisi grubu
tarafından yapılan öneri
Başkanlık Divanı tarafından reddedildi.
10'da
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Ankara Ticaret Odası’ndan Başkan Gürsel Baran liderliğindeki kalabalık bir heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın
davetlisi olarak KKTC’yi ziyaret etti. ATO heyeti hükümet ve KTTO Meclisi’yle bir araya gelirken çeşitli
incelemeler yapma fırsatı da buldu.

Ankara Ticaret Odası heyeti
Başbakan Tatar tarafından kabul
edildi

Başbakan Tatar ATO heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa değindi ve KKTC’nin Türkiye
için önemli bir güvenlik unsuru haline geldiğini vurguladı.
ATO Meclis Başkanı Deryal, Kıbrıs’ın
“hem bir güvenlik meselesi, hem bir
ekonomik mesele hem de bir kardeşlik hukuku” olduğunu ifade ederken
ATO Başkanı Gürsel Baran da Türkiye’nin zor günlerden geçtiğine ve
Kıbrıslı Türklerin gösterdiği dayanışmanın büyük önemi olduğuna vurgu
yaptı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yakın işbirliği içinde bulunan Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO)
bir heyet, 8-10 Kasım 2019 tarihleri arasında
KKTC’yi ziyaret ederek çeşitli temaslar yaptı
ve incelemelerde bulundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın davetiyle adamıza gelen heyete ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlık etti.

ATO heyeti, Ada’da bulunduğu süre içinde
Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük ile
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti, Başbakan Ersin
Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından kabul edildi.
BAŞBAKAN’A ZİYARET
ATO heyeti ile görüşmesi sırasında yaptığı
konuşmada, Başbakan Ersin Tatar KKTC’nin
yapısı ve ekonomisi güçlü, daha güvenli bir
yapı haline gelmesi gerektiğini kaydetti. Tatar, bu anlamda Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün
güvenliğini sağlaması ile garantörlüğünün
önemli olduğunu kaydetti. Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylarla KKTC’nin de Türkiye’nin güvenliği için önemli bir noktaya geldiğini söyledi.
Görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini de açıklayan Tatar, görüşme zemininde değişiklik ve referans şartlarında olumlu
gelişme olmadıkça resmi olarak müzakere

masasına oturmanın Kıbrıs Türkü’nün menfaatine olmayacağını söyledi. Tatar, “Şartlar
yerine getirilirse, eşitlik temelinde bir anlaşma olabilecekse, o zaman ciddi şekilde
müzakerelere oturulabilir. Ancak 50 yıldır
yapılan müzakerelerde federal temelde bir
ortaklığın mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.
Çünkü bizim anladığımız federal temelde bir
anlaşma ile Rumların anladığı arasında dağlar kadar fark vardır. Onların hedefi, paylaşmak değil, tamamı ile federasyon şeklinde
AB içerisinde kendi pozisyonlarını, düşündüklerini bizlere empoze etmektir” diye konuştu.
MALİYE İLE EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLARI’NA ZİYARET
ATO heyetinin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy
tarafından kabul edilmesi sırasında ise Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik işbirliğinin
genişletilmesi olanakları üzerinde duruldu.
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ATO Heyeti Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti

ATO heyeti ile KTTO meclis üyeleri, Kıbrıs
Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda bir araya gelme olanağı buldu. Toplantıda,
Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
Turgay Deniz ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran birer konuşma yaptı. Türkiye’den gelen heyet liderlerinin konuşmalarında güvenlik vurgusunun ön plana çıkması
özellikle dikkat çekti.
KTTO’daki toplantıda ilk konuşmayı yapan
ATO Meclis Başkanı Deryal, sözlerine “KKTC’yi kendi toprağımız, kendi vatanımız olarak kabul ediyoruz” diye başladı ve KKTC’ye
gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek çok sıcak ve samimi temaslar yaptıklarını belirtti.
Kıbrıs’ın artık küçük bir toprak parçası olmaktan ziyade güvenlik açısından büyük bir
öneme sahip olduğunu vurgulayan Deryal,
“Kıbrıs bizim için hem bir güvenlik meselesidir, hem bir ekonomik meseledir hem de bir
kardeşlik hukukudur” ifadelerini kullandı.
“Kendi tüccarımız ve kendi sanayicimiz için
ne düşünüyorsak Kıbrıs’ı aynı duygu ve düşünceler içerisinde görüyor ve kucaklıyoruz”
ifadelerini kullanan Deryal, “Bir tarafta iç
ticaretimizin gelişmesiyle ilgili gayret gösterirken bir taraftan da burada olan iş insanlarımızla ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, bizim
elimizde olan imkanları nasıl paylaşabiliriz ve
birbirimize sahip olma noktasında ticaretimizi nasıl artırabiliriz derdiyle ve heyecanıyla
Kıbrıs’a geldik” dedi.
Kıbrıs’ta üretim yapmanın zor olduğunu dile

getiren Deryal, Kuzey Kıbrıs’ın toprak yapısının özellikli olduğunu belirterek, yılda üç
defa üretim yapılabilecek bir tarım olanağı
olduğunu kaydetti. Özellikle hayvancılığın
geliştirilebileceği, hayvan beslemeyi ucuzlatacak yemlerin elde edilebileceği arazilerin
varlığından bahseden Deryal, tarım ve hayvancılık alanlarındaki imkanlardan doğacak
ürünlerinde sanayileşmesinin çok daha verimli ve uygun olacağını vurguladı. Deryal,
Türkiye tarafından resmi tanınırlığı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Ankara Ticaret Odası olarak daha çok gayret edebileceklerini, daha fazla katkı koyabileceklerini ve
daha çok işbirliği geliştirebileceklerini söyledi. Deryal; “Kıbrıs’ın güçlenmesi bizler için
de bir emniyet unsurudur” ifadelerini kullanarak, birlikteliğin daha fazla katma değere
dönüşmesi gerektiğini ifade etti ve Kıbrıs’ın
halihazırda elinde olan zenginliğinin ekonomiye kazandırılması ile dışarıya taşınması için
çalışılması gerektiğini de vurguladı.

BARAN: SORUNLARI AŞARIZ
Konuşmasında Türkiye’nin çok zor günlerden
geçtiğine değinen ATO Başkanı Baran ise,
KKTC halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden destek vermesinden dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Baran, “Bizdeki bu
heyecanı; başbakanımızda, bakanlarımızda
ve oda başkanlarımızda gördüğüm için inanılmaz bir mutluluk içindeyim. Yeter ki bu
inancımızı kaybetmeyelim, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece ne kadar
problemimiz varsa hepsini aşarız, bundan hiç
şüphem yok” dedi. “Türkiye’nin ikinci büyük
sivil toplum kuruluşu olarak, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nin de desteğini de içine
kattığımızda toplamda 1.5 milyon üyemizin
selamıyla geldik” diyen Baran, “Hepsi KKTC’nin yanındadır bundan kuşkunuz olmasın” dedi.
Doğu Akdeniz’in coğrafi konumundan dolayı
Kıbrıs’ın çok maliyetli bir coğrafyada bulun-
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Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

duğuna işaret eden Baran, 1974’deki Barış
Harekatı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı
önemli girişimlerden biri olduğunu söyledi.
Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını, Kıbrıs’ta iki devletli
bir yönetimin var olmasına yeşil ışık yaktığını ancak gündemdeki doğalgaz gelişmeleri
değerlendirildiğinde de adaletli olmayanın
Kıbrıs Rum kesimi olduğunu gördüklerini
kaydeden Baran, Kıbrıs’ta herkesin özlediği
ve beklediği barışın hakim olması temennisinde bulundu.
Ankara Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Baran, en çok önemsedikleri
etkinliklerden birinin “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” olduğunu söyledi. Avrupa’ya ithal
edilen yaklaşık bin 400 ürün bulunduğunu ve
Avrupa Birliği ülkelerinin elde ettikleri gelirin
yaklaşık 200 milyar dolar olduğunu belirten
Baran; ayrıca “Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”
ile “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları”
etkinliklerinin de oldukça önemli olduğunu
dile getirdi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı bu etkinliklerde görmekten
memnuniyet duyacaklarını belirten Baran,
KKTC’nin lehine olacak her konuda her türlü
adımı atacaklarını söyledi.
DENİZ: BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK EN BÜYÜK GÜÇ, ARAMIZDAKİ GÜVEN VE SEVGİDİR
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz ise,
Türkiye-KKTC ilişkilerinin önemini hatırlattı ve Türkiye ile KKTC’yi geleceğe taşıyacak
en büyük gücün aramızda gelişmekte olan
güven ve sevgi bağları olduğuna inandığını
tekrarladı.
ATO heyetinin KKTC ziyaretinin önemine
vurgu yapan KTTO Başkanı Deniz, “Bugün

burada bizi ziyaret etmeniz, Kıbrıs Türk halkı
ile Türkiye arasındaki bağların gücünü göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu ziyaret aynı zamanda, Kıbrıs Türk halkının ekonomik ve sosyal gelişmesinin hangi
doğrultuda olması gerektiğinin de önemli bir
işareti sayılmalıdır” diye konuştu.
Kıbrıs Türk iş insanlarının öz gücüyle kurulan
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kurulduğu ilk
günden itibaren, yaşanmakta olan ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için verilen toplumsal mücadelenin ön saflarında
yer almayı sürdürdürdüğünü belirten Başkan
Deniz, “Kıbrıslı Türkler, Ada üzerindeki varoluş mücadelesi boyunca en büyük desteği
Türkiye’den almışlardır. Bugün, bu şartlarda
devam ettirmekte olduğumuz mücadelenin
destekçisi de yine Türkiye ve onun bir parça-

sı olan sizin gibi kurumlar, arkadaşlarımız ve
dostlarımızdır” dedi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin yeni boyutu ve
Türkiye ile dayanışmanın önemi konusunda
ise şunları söyledi:
“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, akıp
giden zamanla birlikte farklı boyutlar kazanmaktadır. Bugün bu mücadele oldukça kritik
siyasi aşamalardan geçmektedir. Siyasi önderlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin
de desteği ile bu mücadeleyi sürdürmektedirler. Bu aşamada biz iş insanlarına düşen
en önemli görev ise Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişmesine katkı koymak, elimizden
gelenin en iyisini yaparak varoluş mücadelesinin başarısı için çalışmaktır.
Son günlerde bir taraftan Doğu Akdeniz’deki
enerji kaynaklarının araştırılması ve paylaşımındaki haksızlıklar, diğer yandan Anavatan
Türkiye’mizin terörizme karşı başlattığı haklı
mücadelesi nedeniyle oluşan ortam bölge
ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. Gönül
ister ki bölgemizde ve Doğu Akdeniz’de tüm
tarafların barış içinde bir arada yaşayarak var
olan kaynakları hakça paylaşmalarıdır.
Böyle bir barış ve hakça paylaşım ortamı da
ancak ve ancak güçlü bir Türkiye ile mümkün
olabilecektir. Dolayısı ile Ortadoğu’da güçlü
bir Türkiye Kıbrıslı Türkler’in de yararına olacaktır.”
ULAŞIM SORUNU
Kıbrıs Türk ekonomisinin kısa bir değerlendirmesini de yapan KKTO Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk ekonomisinin çeşitli sorunlarla karşı
karşıya olsa bile, geçmişe göre büyük mesafeler katetdiğini belirterek “Bu gelişmede en
önemli gücümüz turizm ve yükseköğretim
alanında elde ettiğimiz başarılardır. Bu iki
sektörümüz bize bir yılda sağladığı miktar yıllık 1.5 milyar doları aşmaktadır. Bu sektörlerimiz sayesinde ticaretimiz gelişmekte; tarım
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ve sanayi sektörlerimiz büyüyebilmektedirler” şeklinde konuştu.
Bu yapılanma içinde en önemli sorunların “ulaşım olanaklarının yetersizliği” ve “alternatif pazarlara erişimde yaşadığımız zorluklar” olduğunun altını çizen Deniz, “Bu noktada Türkiyemizin önemi bir kez
daha ortaya çıkmaktadır. Gerek ulaşım zorluklarının aşılması, gerekse
pazar olanaklarının genişletilmesi için birlikte çalışmamız gerektiğine
inanıyoruz” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye KKTC’nin Dünyaya açılan kapısıdır. Türkiye üzerinden sağlanacak direkt ve bağlantılı uçuşlar KKTC’nin dünya ile bütünleşmesini
sağlamak için yeterli olacak; ulaşım ambargosunun kırılmasını sağlayacaktır. Bu sayede özellikle turizm ve yükseköğretim sektörlerinin
gelişmeye devam etmesi mümkün olabilecektir.
Tarım ve sanayi gibi üretici sektörlerimizin, turizm ve yükseköğretim
sektörlerimizin büyümesi ile gelişeceği kanaatindeyiz. Bu süreçte insanlarımızı üretime teşvik ederek tarım ve sanayi sektörlerimizin gelişmesi sağlanmalıdır. Ne var ki, her durumda daha geniş bir pazara
ulaşabilme olanağının olması bu sektörlerimize yapılacak yatırımlar
için önemli bir güvence oluşturacaktır. Bu bağlamda Türkiye pazarına
sorunsuz, sıfır engelle ulaşabilmek büyük önem taşımaktadır. Bu konudaki zorlukları da hükümetlerimizle birlikte çalışarak ve siz değerli
iş insanlarının katkıları ile kolaylıkla aşabileceğimize inanıyoruz.”
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KURUMSAL İŞBİRLİĞİ
Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin iki taraf içinde avantaja dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Deniz,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gerek KKTC hükümeti, gerekse Türkiye
hükümeti ile verimli bir çalışma içinde olduğunu ve Türkiye’deki oda
ve kurumlarla yapılan işbirliğinin büyük öneme sahip olduğunu
belirtti.
Türkiye hükümeti ve kurumlarının KKTC’ye gösterdikleri “ilgi ve destek devam ettiği sürece, KKTC ekonomisinin büyümeye devam edeceğini ve karşılaştığı sorunları bir bir aşacağına” inandığını belirten
Deniz, “Odalarımızın bizi bir araya getirmesi, iş yapma olanaklarını
artırmaya çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Ama bütün ekonomik faaliyetler, en sonunda biz iş insanlarının işbirliğini gerektirmektedir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve iş insanlarımızın oluşturduğu diğer
örgütler giderek artan bir şekilde Türkiye iş insanları ve onların örgütleri ile olan ilişkilerini geliştirmektedirler. Bizi geleceğe taşıyacak en
büyük gücün aramızda gelişmekte olan güven ve sevgi bağları olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışan bütün arkadaşlarımı sevgiyle
ve saygıyla selmalıyorum” diye konuştu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndaki toplantıda iki oda yetkililerinin karşılıklı plaket takdimleri ardından anı fotoğrafı çekildi.

ATO Heyeti Geçitköy Barajı'nda incelemelerde bulundu

İNCELEMELER
Ankara Ticaret Odası heyeti, KKTC bulunduğu süre içinde çeşitli
inceleme gezilerine katıldı. Türkiye’den gelen suyun depolandığı

Geçitköy barajını da ziyaret eden heyet üyeleri, bu gelişmenin heyecanını yaşadılar ve memnuniyet duygularını dile getirdiler.

Ankara Ticaret Odası Heyeti Gözünden Geçitköy Barajı:
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: ‘‘ Türkiye, Geçitköy Barajı projesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyük bir sorununu çözdü. Geçitköy Barajı, Türkiye’nin belki de dünyada eşi benzeri
olmayan bir projesi. İngiltere, Almanya ve Amerika’dan uzmanların,
baraj konusunda bizlerden fikir almaları Türkiye’nin hem gücünü
gösterdi hem teknolojide geldiği yeri gösterdi hem de Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti halkına verdiği değeri gösterdi.’’

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay: ‘‘Kıbrıs’ın
kalkınmasına ciddi bir katkı sağlayacak Geçitköy Barajı’nda; Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göstermiş olduğu ilgiyi çok daha iyi anlıyoruz. Burası bizim kardeş yerimiz, serhat
ilimiz. Hakikaten çok büyük bir proje ve görünce insanın etkilenmemesi mümkün değil. Tarım için kulanılacak suyun dağıtımı yapıldığı
zaman ise, Kuzey Kıbrıs’ın yaşam seviyesininin ve refahının yükseleceğine inanıyorum.’’
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İtalya’da gerçekleşen Eurochambres Ekonomik Forumu'nun Kuzey Kıbrıs’tan Kıbrıs Türk Ticaret Odası
da katıldı.

Ticaret Odası Eurochambres
toplantısına katıldı
İtalya Odalar Birliği’nin (Unioncamere) ev
sahipliğinde Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları
Birliği (Eurochambres) Ekonomik Forumu gerçekleştirildi. Eurochambres üyesi 43 ülkenin
Odalar Birliği Başkanları, profesyonel şirket
ve Oda yöneticileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşu temsilcileri, 7-9 Ekim tarihleri
arasında İtalya’da bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs’ı temsilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkililerinin de katıldığı Eurochambres Ekonomik
Forumu oldukça verimli tamamlandı.
Avrupa’da siyasi ve ekonomik alandaki değişimin, iş dünyasını nasıl etkileyebileceğinin
tartışıldığı toplantıda, Odalar ve üyelerinden
pratik ve somut görüşler alındı.
Roma’da gerçekleşen zirvede Ticaret ve Sanayi Odaları, AB politika belirleyicileri sürdürülebilir büyüme ve iş rekabeti konusunda bir
dizi öneride bulundu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer ve
Genel Sekreter Aysun Önet İleri; Eurochambres Başkanı Christoph Leit’in yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyeti, ayrıca KEBE,
Avusturya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti,
Malta, Gürcistan, Ukrayna ve Slovenya’nın
aralarında bulunduğu Ticaret Odalarından
başkan veya diğer üst düzey yetkililer ile görüşme fırsatı bularak istişare gerçekleştirdiler.
43 ülkeden 300’ü aşkın kişinin katıldığı forumda ekonomi ve işletmelerin önümüzdeki
döneme en iyi şekilde hazırlanması için Eurochambres’ın uzun süredir önceliği olan dijitalleşme, tek pazarın potansiyelinin maksimize
edilmesi, çok taraflı ticari sistemi koruma ve
geliştirme, yetenek açığını giderme ve iklim
değişikliği ile mücadele gibi konular irdelendi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, özellikle KOBİ’lerin yetkinliklerinin geliştirilmesi, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeleri,
teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmaları, mesleki eğitime
yönelik politika ve uygulamaların desteklenmesi ve geliştirilmesi
için eğitim programlarının önemi, işletmelere teknik ve ticari işbirliklerinin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri
verilmesi, finansmana erişim noktasında bilgilendirme, inovasyon
ve teknoloji transferi konusunda destek verilmesi ve kadınlar başta
olmak üzere girişimci potansiyellerinin önünün açılması konularında gerçekleştirilen paralel seanslara katılarak; Odaların bu konularda kendilerini nasıl pozisyonlandırması gerektiğini hakkında

bilgi alma ve temas yapma imkanı buldular.
Forum, ayrıca Avrupa Ticaret Odaları’nın gündemindeki önemli
konulara daha fazla aşina olunmasına imkan sağlarken, gerek resmi toplantılar gerekse sosyal etkinliklerde her seviyede temas ve
bağlantılar yapma olanağı bulmuştur.
KTTO heyeti ayrıca, Eurochambres Genel Kurulu’na da gözlemci
olarak katılmıştır. Genel Kurul’da yapılan seçimlerde 2020-2021
yılı için başkan ve başkan vekilleri belirlenmiştir. Seçim sonucunda
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eurochambres başkan vekilliği görevine yeniden seçildi. Başkanlığa ise, yeniden Christoph Leitl seçildi.
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KTTO paydaşı olduğu Startups4Peace
Sunum Yarışması etkinliğine katıldı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Emre
Olgun, startup girişimciliğini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan “Startups4Peace Kone Elevator Pitch
Battle” (Sunum Yarışması)
etkinliğine katıldı.
Lefkoşa’da Chateau Status
Restoran’nda gerçekleştirilen Startups4Peace Kone
Sunum Yarışması, Finlandiya Büyükelçisi Timo Heino,
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişim Bölümü Başkanı Michael Docherty, Güney Kıbrıs Ticaret
ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Leonidas
Paschalides ile Kıbrıs Türk
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun’un
konuşmalarıyla başladı.
Emre Olgun, Startups 4 Peace’in genel hedefinin, iki
toplumlu bir vizyon paylaşan, yenilikçi iş fikirlerini
teşvik eden ve aynı zamanda Kıbrıs’ta her iki toplumdan iş fikirlerini bir araya
getirmeyi amaçlayan çok
önemli bir program olduğuna inandıklarını vurguladı.

“İki taraf arasındaki ticari
faaliyetler ve iş birliğindeki
artışın, iki toplum arasında
güvenin
oluşturulmasına
katkı sağlayacağına kuvvetle
inanıyoruz” ifadelerini kullanan Olgun, bu programda, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi
Odası (KEBE) ile iş birliği
yapmaktan da memnuniyet
duyduklarını söyleyerek tüm
uluslararası aktörleri Kıbrıs
Türk Ticaret Odası ile işbirliği
içinde çalışmaya çağırdı.
Olgun, iki Odanın da, iki toplum arasındaki ekonomik
eşitsizlik seviyesini azaltmak
için daha fazla çalışması gerektiğini, ekonomik işbirliğini önleyen engelleri ve önyargıları kırmak için ise daha
fazla iki toplumlu faaliyetlerin organize edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Finlandiya Büyükelçiliği ile
Avrupa Birliği tarafından
fonu sağlanan ve NI-CO tarafından yürütülen Startups4Peace, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası ve Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Startup Cyprus tarafından uygulanmaktadır.

Puzzle Turizm
Poyraz Residance İnşaatı

Değirmenlik Belediyesi
SAM Projesi

Mehmet Eziç
Yaşam - 7 Projesi

Gkk‘lığı Eski Erenköy Projesi

CYSINGS
CONSTRUCTION

Cysings Construction
KKTC Müteahhitleri
Birliği üyesidir

KIBRISTÜRK
sanayi odası

CYPRUSTURKISH
chamber of industry

İskele Belediyesi
Yarköy Spor Kulübü Projesi

KKTC Meclisi Genel Kurul
Salonu Tadilat Projesi

Vakıﬂar İdaresi
Akdoğan Cami Projesi

Spor Dairesi Müdürlüğü
Geçitkale Sentetik Saha Projesi

Cumhuriyet Caddesi No:31
Büyük Kaymaklı ,Haspolat ,Lefkoşa
0533 881 2981 - 0533 865 0450
info@cysings.com www.cysings.com
: Cysings Construction
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KTTO Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün AP gündeminden düşürülmesini engellemek için mektup gönderdi, lobi yaptı

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü
gündemde tutmayı başardık

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıslı Türk parlamento grubunun girişimleri ile 2004 yılından
beri Avrupa Parlamentosu (AP) gündeminde
bulunan Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün gündemden kalıcı olarak çıkarılması önlendi.
Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün gündemden
kalıcı olarak çıkarılması için Avrupa Parlamentosu’ndaki Halk Partisi grubu tarafından
yapılan öneri Başkanlık Divanı tarafından
reddedildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, önerinin değerlendirilmesi aşamasında AP Başkanı ile siyasi grup başkanlarına bir mektup
gönderirken Brüksel Temsilcisi Lale Şener de
tüzüğün neden gündemde kalması gerektiğini çeşitli temaslar kurarak muhataplarına
anlattı.

KTTO Avrupa Parlamentosu Başkanına
mektup gönderdi
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ve
AP’deki siyasi grup başkanlarına gönderdiği
mektupta; Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün,
2004 yılında AB Komisyonu tarafından Kıbrıs
Türk Toplumu’nun izolasyonuna son verilmesi ve Kıbrıs Türk ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması için yapılan önemli bir
öneri olduğuna dikkat çekti.

Üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, Kıbrıslı
Türklerin AB ile tercihli ve doğrudan ticaret
yapabileceği etkili bir enstrümanın hala hayata geçirilmemesinin kabul edilemez olduğu belirtilen mektupta; Doğrudan Ticaret
Tüzüğü’nün amacına hizmet edecek şekilde
kabul edilmesinin, Kıbrıs Türk Toplumu’na
yönelik AB Mali Yardımın daha etkili ve etkin kullanımına hizmet edeceği, 1994 ABAD
kararı sonrası AB’ye olan ihracatımızda yaşanan ciddi düşüşü telafi edeceği, ayrıca Kıbrıslı Türklerin daha verimli ve daha büyük
ölçeklerde, AB standartlarında üretim yapmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.
Tüm bunların, Kıbrıs Türk Toplumunun rekabet edebilirliğinin artmasına, adadaki iki
Toplum arasındaki ekonomik farklılığın azalmasına, dolayısıyla çözüm perspektifine hizmet edeceğine vurgu yapıldı.
Bu çerçevede, AP Başkanlık Divanı’na, Tüzüğün geri çekilmesini değil, AP’de ilgili ticaret
komitesine gönderilip, görüşülmesi ve amacına hizmet edecek şekilde kabul edilmesi
yönünde irade kullanması için çağrı yapıldı.
Bunun aksinin hem AB Katılım Antlaşması’na
ek 10’uncu Protokol’ün 3’üncü maddesi,
hem de 26 Nisan 2004 tarihli AB Konsey kararına ters düşeceği belirtildi.
Mektupta ayrıca, Kıbrıs Türk Toplumu’nun

Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm ve AB standartlarına uyum konusunda ortaya koyduğu iradenin AB’den daha fazla karşılık görmesi gerektiği, bu kapsamda Kıbrıs Türk Toplumu’nu
çözüme ve AB’ye hazırlayacak kayda değer
önlemler alınmasının elzem olduğu, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesinin bu amaca hizmet edecek önemli adımlardan biri olacağı ifade edildi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu faaliyetleri sürdürürken UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Fikri Toros ve HP Milletvekili Erek Çağatay’dan oluşan Kıbrıs Türk
parlamento heyeti de AP siyasi grupları nezdinde çeşitli görüşmeler yaparak tüzüğün
gündemde kalması gerektiğini anlattılar.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Doğrudan Ticaret
Tüzüğü’nün gündemden düşürülmesinin
reddedilmesi üzerine konu ile ilgili gelişmeleri bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. 19 Ekim Cumartesi günü yayınlanan
basın açıklamasında “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği üyesi devletler ile tercihli ve doğrudan ticaret yapmasını amaçlayan Doğrudan
Ticaret Tüzüğü ile ilgili gelişmeler Odamız
tarafından yakınen takip edilmektedir” denilerek gelişmeler anlatıldı.
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Olgun Amcaoğlu ekonomik mali protokollerin amacının kendi ayakları üzerinde duran bir sistem
yaratmak olduğunu belirtti. Ekonomi’ye konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yapısal dönüşümü
sağlayacak adımların önemine işaret ederek, protokollerin yol gösterici olduğunu, toplumsal fayda
sağladığını savundu.

"2020 protokolünde lokomotif
sektörlerin hedefleri gündemimizde"
yetkilileri ile anlaşmış olmaları gerekiyordu.

Olgun AMCAOĞLU
Maliye Bakanı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın uzun süreden
beri üzerinde durduğu yatırım indirimi, kdv
indirimi ve temettü konularını ele alan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sivil toplum
örgütlerinin görüşlerinin önemli olduğuna
değinerek, tüm çalışmaları istişare içerisinde sürdüreceklerini söyledi. Toplumsal fayda sağlamak adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası
gibi sivil toplum örgütlerinin düşünce ve
önerilerini dikkate aldıklarını belirten Bakan
Amcaoğlu, ileriki günlerde çalışmaların başlayacağını ve 2020 yılının ilk aylarında sonuç
alacaklarını söyledi.
Ekonomi Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bireysel faydadan çok toplumsal faydanın gözetilmesi
gereken hassas bir dönemden geçilmekte olduğunu belirtti.
Soru: Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü
bazı sivil toplum örgütlerini endişelendirdi.
Bu konuda duyulan endişe için ne düşünüyorsunuz?
Amcaoğlu: “Sivil toplum örgütlerinin mali
protokol ile ilgili endişeleri çok yerinde bir
endişedir. Önceki hükumete bu endişelerin
iletildiğini ve bu konuda hiçbir adım atılmadığını da biliyoruz. 4’lü koalisyon hükümeti,
2019 bütçesini meclisten geçirip, yasalaştırırken bizler de aynı endişeyi taşımıştık.
1 milyar 270 milyonluk Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne giren rakamlar anlaşılmış
ama gerekleri yapılmamıştı. Ekim ayının sonuna kadar bunu imzalayıp, hibeler başlığı altında 675 milyonun ve krediler başlığı altında
575 milyonun dağılımını Türkiye Cumhuriyeti

Reel sektöre ve alt yapılara yapılacak katkıları, reformlara ne aktarılacağını, Taşınmaz
Mal Komisyonu’na ne ödeneceğini, faiz desteği ile ilgili rakamların ne olacağını ve bunun yanında savunma başlığındaki rakamların ve kamu maliyesine katkısını önceden
anlaşmış olmaları gerekiyordu. Bundan dolayı sivil toplum örgütlerinin endişelerinin
olması gayet doğaldır. Özellikle 2009 yılında
hükümet olan CTP, 736 milyonluk cari açığı
bırakıp giderken, yine Göç Yasası’nı hazırlayıp meclisten geçirememiş ve bu yükü kaldıramadığı için ülkenin yönetimini terk edip
gitmişti. 185 milyonluk cari açığı bırakıp, su
projesini imzalamayız diyerek, Parti Meclisi’nin ve Merkezi Yönetim Kurulu’nun hayır
kararından sonra yönetimi bırakıp gitmişti.
2019 yılındayız ve tarih tekerrür ederek, 225
milyonluk cari açık ve bu kez KIB-TEK yönetiminin mevcut pozisyonunu ve protokolün
içerisindeki yazanları bahane ederek hükümeti bırakıp gitmişlerdir. Bu hükümet gerekleri yerine getirmediği gibi bütçeyi de tamamlamış gibi meclisten geçirdi. 851 milyon
500 TL bütçe açığı ve devamına artı olarak
1 milyar 270 milyonluk açık ile bir de Türkiye’den gelecek olan finansmanın yokluğu...
Yani bütçenin yaklaşık üçte biri havada kalmış
ve boş bırakılmıştır.”
‘’Sivil toplum örgütlerinin endişelerine
katılıyorum’’
Amcaoğlu: ‘’Ben sivil toplum örgütlerinin
endişelerine katılıyorum. Reel sektöre katkısını, alt yapılara yatırımların ne olduğunu, faiz
başlığını bilmeden önlerini görmeleri mümkün değildir. Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası ile
protokol imzaladık. Yıllardır bu Maliye Bakanlığı’nda hep söylenirdi, hep faiz ödemesi ile
alakalı o rakamlar bütçelerin içerisine konur
fakat hep başka yerlere, bütçenin içerisinde
eksildikçe bazı ödeneklere kaynak aktarmakla ilgili kullanılırdı. Biz geldik ve buna imza
attık. Faizlerin daha iyi olabilmesi, daha reel
anlamda gerçekleşebilmesi, finansman maliyetinin tüm ülkenin üzerinden alınabilmesi
ile ilgili konuları hayata geçirdik. Devamında
Mali İşbirliği Protokolünü imzaladık.
Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü imzaladıktan sonra sektörel dağılımların neden geç
açıklandığını Sayın Erhürman bana sordu.
Ben de kendisine ‘’Onu ben size sormam gerekir dedim, siz neden yapmadınız ki açıklaya-

sınız’’ dedim. Biz yok olan ve olmayan bir şeyi
hayata geçirdik. 2019 yılı ülkenin boş ve kayıp
yılıydı. Zararın neresinden döneriz noktasındaki adımları attık. 750 milyonluk kaynağın
ilk kısmı olan 653 milyonunu ülkeye getirdik,
ikinci kısmı 97 milyon gelecek ve ikinci aktarılacak olan dilimin çalışmalarını yapıyoruz.’’
‘’3 yılı nasıl şekillendireceğimizi konuşuyoruz’’
‘’Türkiye Cumhuriyeti’nden teknik heyet ve
Maliye Bakanlğı’nın yetkilileri ile 3 yıllı nasıl
şekilleneceğini konuşuyoruz. Biz ülkenin geleceğini düşünüyoruz. Tüm dünyada olduğu
gibi, tüm ada ülkeleri ana karalarda enterkonnekte olma noktasından kabloyla bağlanıyorsa, dünya gerçeği de bu ise, biz de bunlar için sürekli olarak adımlar atacağız. 2020,
2021 ve 2022 protokolünde de aynı adımları
devam ettireceğiz. Elektrik arz güvenliğinin
daha az, sağlıklı bir şekilde çağdaş yatırımları
yapma yolunda adımlar atacağız.
‘’KKTC’nin gelişimini sağlamak ve gerekli
adımların atılması için ihtiyaç duyulan zaman en az 3 yıldır’’
Soru: 2020 protokolünden beklentiler nedir?
Amcaoğlu: ‘’2020 protokolünde özellikle ülkenin lokomotif sektörü olan yüksek öğretim
ve turizmin ayakları yere basan, hedeflerine
ulaşılabilir noktadaki projelerinin hayata geçirilmesini konuşacağız. 40 bin yatak sayısından, turizme bağlı alt sektörlerin gelişmesinden bahsederken ve 2 milyon turist sayısına
ulaşırken, bunun yanında yüksek eğitimdeki
100 bin öğrenci sayısını 150 bine nasıl çekilebileceğini, arge ve teknopark çalışmalarına,
bilişim, inovasyon ve yeni geliştirilecek olan
arge noktasındaki çalışmalarına yüksek eğitimin niceliği ile birlikte kalitesi ve niteliğinin
de arttırılabilmesinin koşulları konuşulacak.
2021-2022 protokolünde de bunların devamı
sağlanacak. Projeler bir yıla dair değildir. Hiçbir projeyi bugün öngörüp hayata geçirmekle ilgili adımları atıp, hemen o yıl içerisinde
bitiremezsiniz. Özellikle kabloyu bu ülkeye
getirmekte ve dünya ile enterkonnekte olma
noktasında bu projeyi hayata geçirmek istiyorsanız, bunun bu adaya gelebilme süresinin
en az iki yıl olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bir yıllık protokollerle bunun neresinden
başlayıp bitirebilirsiniz ki? Gerçekçi olmak gerekir. Uzun yıllar uzmanların ve AB yetkililerin
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“Bireysel ihtiyaçlar ön planda olduğu sürece
toplumsal ihtiyaçlar geride kalacaktır”
“2009 yılında 2011-2012 Ekonomik ve Mali
İşbirliği Protokolü’nü hazırlayan Maliye Bakanı Ersin Tatar’dı, 2012-2013 ve 2014-2015’i
de hazırlayan yine Ersin Tatar’dı. Uygulayanlar ise Zeren Mungan, Birikim Özgür ve Serdar Denktaş oldu. Bütçe disiplininden o güne
kadar kimse ödün vermedi ta ki dörtlü koalisyona kadar. Göreve geldiğimiz zaman bütçe
disiplininden eser yoktu. Biz bütçeler içerisinde yatırım başlığını büyütemiyorsak bu ülkede ne yol, ne hastane, ne de okul yapabiliriz.
Bireysel ihtiyaçlar ön planda olduğu sürece
toplumsal ihtiyaçlar geride kalacaktır. Araçlarımız son model ama sürecek yolumuz yok,
hastayız ama hastanemiz yok, eğitim istiyoruz
fakat okulumuz yok. Yapalım dediğimiz an ise
sendikalar bizi eleştiriyor. Toplumsal faydayı
ön plana çıkarıp hep birlikte yapalım diyoruz.
Eğer ana fikir kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıysa, hedef de personel giderlerini, cari harcamaları, alt yapı çalışmaları reel
sektöre katkıyı kendi yapacak ve teşvikleri de
kendi verecekse elbette ki toplumsal faydayı
ön plana çıkarmak zorundayız.”
“KDV indirimini eleştiren bir kesim var”
“KDV indirimini eleştiriyorlar. Biz istatistiklerle
konuşuyoruz. 2017-2018’e oranladığınız zaman %36’lık gerileme var. 2018-2019’u karşılaştırdığımız da ise %40 yakın sektörde bir
gerileme olduğunu görüyoruz. İki yılda toplamda %26 gibi devletin büyük bir kaybı var.
Ama burada da yatan bir sermaye var. Otomotiv gibi önemli bir sektör var. Herkesin görmek isteyip ama göremediği. Bizim için tüm
sektörler çok önemlidir. Biz bu indirimi sadece otomotiv sektörü için yapmadık. Dolaylı

olarak devletin kasasına daha fazla kar etme
amaçlı bir miktar elbette ki girecektir. Biz bir
taraftan bunu yaparken, diğer taraftan da Kooperatif Merkez Bankası ile faizleri daha iyi
şartlarda şekillenebilmesi için ilk kez protokol
imzaladık. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
ile Merkez Bankası’nın 212 tane kooperatifi
denetlenmesi için 34 tane memurun yetişmediği daha sağlıklı denetim yapılabilmesi
için sadece 2 tane kooperatifte ortaya çıkan
7 milyonluk zararın oluşmaması için adımlar attık. DAÜ konusu 19 yıldır çözümsüzdü,
çözdük. KIB-TEK’in mahsuplaşmasını bitirdik.
Gündüzlü geceli çalışarak gerçek anlamda
mahsuplaşma sağlandı.

‘‘

KKTC’nin gelişimini
sağlamak ve gerekli
adımların atılması için
ihtiyaç duyulan zaman
en az 3 yıldır

‘‘

yaptığı çalışmalar sonucu, KKTC’nin gelişimini
sağlamak ve gerekli adımların atılması için
ihtiyaç duyulan zaman en az 3 yıldır. Hangi
siyasi partinin hükümet etme erkine sahip olduğu önemli değildir. Önemli olan bu ülkenin
yararına hazırlanan yol haritasında nelerin ne
şekilde başarılacağıdır’’

‘Senin bana borcun vardı, benim senden alacağım vardı’ hikayesini çözdük. İlk 100 gün
içerisinde birçok şey yaptık. Protokol gereklidir. Çünkü siz 2 milyon turist sayısına, 30 bin
yatak kapasitesine ulaşırken, gittiğiniz orta vadeli programlarda finansman kaynağı yetersizdir. Turizm teşviki noktasında 120 milyonun
yüzde 30’nu yerel kaynaklardan 70’nin de bu
teşviklerden geleceğini biliyorsanız ve turizm
sizin için lokomotif sektör ise bunu yapmanın
gerekleri Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde vardır. Siz de bunu koydunuz ve bu teşvikler de onun içerisindeydi. Siz bunu öngörmeseniz 1.8 milyar dolarlık dış ticaret açığınızı
nasıl kapatacaksınız?”
Kurumlar Vergisi, Temettü
“3 program dahilinde yani kısa, orta ve uzun
vadede ilk paketi bakanlar kuruluna sunup,
meclise göndereceğiz. Vergi yasaları ile ilgili
çağdaşlaşma ile ilgili yasaları ilgilendiren tüm
sivil toplum örgütleri ile istişare edip onların

da fikirlerinden yararlanacağız.”
Öngörü
‘’Sabit kıymetlerin değerlendirilmesi ile ilgili
çok önemli sıkıntılar var. Özel sektör bizimle
hem fikir. Bunlarla ilgili bir değişiklik yapacağız. Dağıtılmayan kurum kazançları (gelir vergisi tertibatları) yeniden vergilendirilmesi ile
ilgili değişiklik yapacağız. Yatırım indirimleri
sivil toplum örgütlerinin en büyük sorunudur.
Elbette ki değişiklik yapacağız. Öneriler alındı ve bu öneriler doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık. Yatırım indirimini düşünürken
devletin yapısını sarsmayacak, yapılan indirimin gerçek anlamda bilançolara yansımasını
sağlayacak noktalara gelmesi için çalışıyoruz.
İlerleyen haftalarda çalışmalarımız son şeklini
alacaktır. Bu süreci hayata geçirme noktasında 2020 başında devreye gireceğini düşünüyorum. Alt komitelerin yoğun çalışmalarını
göz önünde bulundurmak gerekir. Sene başı
devreye girer diye düşünüyoruz. Bizim niyetimiz hep birlikte yanlış ve eksik olanları düzeltip, doğru adımları birlikte atmaktır. Bunlar
paylaşılarak hayata geçirilecektir.”
Et ithali...
“Et ithali bakanlar kurulunda gündeme gelen
bir konuydu. Bu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uhdesinde olan bir izindir. Önümüzdeki günlerde son çalışma bakanlar kuruluna
gelecek ve ülkede et ithaline ihtiyaç var mı,
yok mu net şekilde belli olacaktır. Bu ülkede
kaçak var mı, yok mu önemli olan konu budur. Göreve geldiğimiz zaman nargile tütünü
ile çok büyük bir kaçakçılık olduğu gündeme
gelmişti. Biz gerekli gümrük mevzuatını yaptıktan sonra kaçakçılık durdu. Önce gümrük
mevzuatını düzenlemeniz gerekir. Bu ülkedeki
et kaçakçılığını önlemek konusunda gerçekçi
çareyi üreteceğiz. Bence et ithaline ihtiyaç
vardır. Geçmişte de et ithaline izin verilmişti.
Bu konunun ihtiyaç noktasında var mı yok mu
konusuna göre biz de gerekli desteği vereceğiz. Bu ülkede çok ciddi bir kaçakçılık söz konusudur ve bunun da önlenmesi şarttır.”
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İstatistik Kurumu Müsteşarı Türel Öksüzoğlu, ilk kez bu yıl kurulan İstatistik Kurumu’nun işlevi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında Ekonomi’nin sorularını yanıtladı.

“Bu yasa istatistik alanında bir
reformdur”
bilgi toplama tahkikat ve istatistik araştırma
yapılmasını öngören kural” yürürlüğe girdi.
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Meclisi tarafından
geçirilen bu kural kısa adı ile “1970 İstatistik Kuralı” olarak isimlendirildi. 1974 yılında
“Nüfus sayımı, bilgi toplama tahkikat ve istatistik araştırma yapılmasını öngören yasa”
isim değişikliğine gidilerek “1970 İstatistik
Yasası” olarak yenilendi.

Öksüzoğlu: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istatistik altyapısını çağdaş seviyeye
getirebilmek, standartlarını yükseltebilmek,
Bilimsel ve Teknik Özerkliği ilkesine sahip olan
İstatistik Kurumu kurulmuş ve İstatistik Sistemi’nin temeli atılmıştır. İstatistiğin önemini
daha iyi anlatabilmek için, bilim ve teknolojinin hakim olduğu 20. yüzyılda istatistiğe
gereksinim duyulacağını H. G. Wells önceden
görerek şöyle demiştir; “İstatistiksel düşünme, gün gelecek tıpkı okur yazar olmak gibi,
iyi bir yurttaş olmanın en gerekli ögelerinden
olacaktır.”
İstatistik Kurumu Müsteşarı Türel Öksüzoğlu, ilk kez bu yıl kurulan İstatistik Kurumu’nun işlevi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında Ekonomi’nin sorularını yanıtladı.
Soru: İstatistik Kurumu algısı zaman zaman
insanları ikide bırakıyor.. Yani İstatistik Kurumu yeni kurulan bir birim mi yoksa Devlet
Planlama Örgütü altında var olan bir kurumun devamı mı? Eğer eskiden beri devam
eden bir kurumsa ne değişti?
Öksüzoğlu: “İstatistik Kurumu, 32/19 Sayılı
yasa ile resmi gazetede yayınlanarak 28 Mayıs 2019 tarihinde faaliyete başlamıştır. Genel
nüfus sayımı, milli gelir hesaplaması, TÜFE,
hayat pahalılığı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu
diğer tüm sosyal ve ekonomik istatistikler
görevleri arasındadır. İstatistik Kurumu kurulmadan önce, farklı yasa ve isimler altında ülkenin istatistiki ihtiyaçları karşılanmıştır. 1946
yılında İngiliz döneminde, Fasıl 138 Sayım
Yasası ile işlevini yerine getirdi. Kıbrıs Geçici
Türk Yönetimine kadar bu yasa devam etti.
1970 yılında ise 16/70 sayılı “Nüfus sayımı,

Soru: İstatistik Kurumu Yasası nasıl
hazırlandı?

Öksüzoğlu: “Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri (CoP)’ne tam uyumlu olarak hazırlanan
İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma
Esasları) Yasası günün ihtiyaçlarını ve ileriye
yönelik atılımcı yapıyı gerçekleştirecek şekilde hazırlanmıştır. Ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacak olan
“İstatistik Kurumu” ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli,
güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası
standartlara uygun istatistikler üretmek ve
kullanıma sunmak misyonu taşımaktadır.
16/70 İstatistik Yasası yapıldığı dönemin şart- 32/2019 Sayılı Yasada İstatistik Kurumu; Kularını ihtiva ettiği ve yasada hiçbir güncelleme rumun Çalışmalarında Bağımsızlık İlkesi, “Biyapılmadığı için etkisini kaybetmiştir. Bu ne- limsel ve teknik özerkliği gereği çalışma sistedenle ülkenin istatistik alt yapısını
mi ve programın uygulanması ile ilgili olarak
çağdaş seviyeye getirme,
Kuruma, Kurum çalışanları ile diğer
standartlarını yükseluygulayıcı birimlere, veri kaynaktebilme adına baları, istatistiki yöntem ve süğımsız istatistik
reçlerinin seçimi, dağıtımın
kurumu oluştuiçeriği, şekli ve zamanı ile
Sonuç olarak istatistiğin
rulmasının elistatistiki gizliliğin uyönemini daha iyi anlatabilmek
zem olduğu,
gulanması ve benzeri
için, bilim ve teknolojinin hakim
mevcut yakonularda müdahale
olduğu 20. yüzyılda istatistiğe
pısıyla Devedilemez” şeklindelet Planladir.
gereksinim duyulacağını H.
ma Örgütü
G. Wells önceden görerek
İstatistik
Kurumu
bünyesinşöyle
demiştir: “İstatistiksel
deki
İsBaşkanlığı ve İstatisdüşünme, gün gelecek tıpkı
tatistik
tik Konseyi olarak yapılandırılmıştır.
İstatisDaire Başokur yazar olmak gibi, iyi bir
kanlığı’nın,
tik
Kurumu
Başkanlığı;
yurttaş olmanın en gerekli
Avrupa İstatisyasanın uygulanmasını
ögelerinden olacaktır.
tikleri Uygulasağlamak ve yasayla kenma İlkeleri’nin en
disine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
önemlisi olan mesleki ve teknik özellikle
İstatistik Konseyi ise; resmi istatistik
ilgili ilkesini karşılayamadığı
programının hazırlanmasına, geliştirilmesine
artık netleşmişti. Tüm ülkelerde olduğu gibi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak,
de “Kurum Çalışmalarında Bağımsızlık İlkesi”- resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek,
nin yasada yer alması, toplum nazarında üre- değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş̧ ve
tilen istatistiklerin güvenirliliğini arttırmıştır. önerileri kapsayan çalışmaları yürütür. İstaBu amaçla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tistik Konseyi toplantıları, İstatistik Konseyi
istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirebil- başkanının çağrısı ile her yıl en az iki kez yapımek, standartlarını yükseltebilmek, Bilimsel lır. Yılın ilk toplantısı yılın ilk altı ayı içerisinde
ve Teknik Özerkliği ilkesine sahip olan İstatis- gerçekleştirilir. Kurum, gelecek beş yılda restik Kurumu kurulmuş ve İstatistik Sistemi’nin mi istatistik üreticileri tarafından yürütülecek
temeli atılmıştır. Söz konusu yasa istatistik faaliyet ve araştırmaları içeren istatistik faaliyetlerine ilişkin programı hazırlar. Program,
alanında ciddi bir reforumdur.
Sonuç olarak istatistiğin önemini daha iyi an- İstatistik Konseyi’nin görüşü alındıktan sonra
1976 yılında Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin
kararı ile 33/76 sayılı yasa ile Devlet Planlama Örgütü kuruldu. Devlet Planlama Örgütü
yasası altında İstatistik ve Araştırma Daire
Başkanlığı kurulmuş ancak, işlevlerini nasıl ve
hangi kurallara göre yürüteceği konusunda
yasada herhangi bir düzenleme getirmediği
için işlevlerini “Nüfus sayımı, bilgi toplama
tahkikat ve istatistik araştırma yapılmasını
öngören yasa” tahtında yapmaya devam etmiştir.

‘‘

‘‘

Türel ÖKSÜZOĞLU

İstatistik Kurumu Müsteşarı

latabilmek için, bilim ve teknolojinin hakim
olduğu 20. yüzyılda istatistiğe gereksinim duyulacağını H. G. Wells önceden görerek şöyle
demiştir: “İstatistiksel düşünme, gün gelecek
tıpkı okur yazar olmak gibi, iyi bir yurttaş olmanın en gerekli ögelerinden olacaktır.”
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Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulur ve Resmi Gazete’de yayımlanır.
Resmi istatistik programının amacı; uluslararası standartlarda istatistiki veri üretmenin
esaslarını ortaya koymak, işgücü, zaman,
maliyeti ve cevaplayıcı yükünü azaltarak kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlamak. Sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak,
hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi
yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için
ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık
getirmektir. Programın yürütülmesinden İstatistik Kurumu sorumludur.”
Soru: İstatistik Kurumu’ndan kamuoyu ve
sivil toplum örgütleri nasıl faydalanacak?
Veri toplama nasıl yapılacaktır?
Öksüzoğlu: “Birçok alanlarda üretilen verilerle, şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamu oyunun
bilgilendirilmesinde en önemli kaynak istatistik kurumlarıdır. Geleceğin sağlıklı bir şekilde
planlanabilmesi ve etkin politikalar oluşturma
işlevinin tam olarak yerine getirilebilmesi, bağımsız bir istatistik kurumunun üreteceği bilgilerle mümkün olmaktadır. Üretilen istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması,
tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak
sunulması, gizlilik ilkesine uyulması, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesi temel esaslardır.
Veriler 32/2019 sayılı İstatistik Kurumu yasası’nın “6 (D),14.,15. ve 16. maddeleri” uyarınca toplanmaktadır. Programda yer alan
faaliyetler çerçevesinde, Kurum tarafından
görevlendirilen herhangi bir kişi istatistiksel
gizlilik kuralına uygun olarak ve mevcut herhangi bir kaynaktan istatistiksel veri derlemeye yetkilidir.
Başkanlık, Kurumun görev alanına giren konularla ilgili sayım ve araştırmalarda, istatistik
üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, tüm istatistikî birimlerden,
Başkanlıkça belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme yetkisine sahiptir.
Veri toplama yöntemlerimiz;
*Sayım Yöntemi
*Anket Yöntemi
*İdari Kayıtları kullanma .
Derlenen bilgiler aynı yasanın 22. maddesine
göre tamamen gizlidir. Toplanan bilgiler, herhangi bir yükümlülüğün kurulmasında veya
bir soruşturmanın uygulanmasında kullanılamaz.”
Soru: İstatistik kurumunun işleyişi nasıl olacak? Kurumun alt yapısı nasıl oluşturuldu?
Öksüzoğlu: “Yeni yasa ile istatistik kurumunun teşkilat yapısı genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi Kurum, İstatistik Kurumu Başkanlığı ve İstatistik
Konseyi olarak yapılandırılmıştır.
Organizasyon yapısı, ulusal ve uluslararası ihtiyaç duyulan istatistikleri üretebilecek
personel sayısı ve uzmanlık gerektiren işlerin

yönetilmesine imkan verecek şekilde düzenlenmiştir. Kurumun başkanlığı seviyesine yükseltilmiştir bu sayede dünyada ve ülkemizdeki
istatistik alanındaki ihtiyaçlar ve beklentileri
karşılayabilecek düzenlemeleri yapabilmek
için yetkisi artırılmıştır.
Kurumun teşkilat yapısına bakıldığında ise,
Kurum,
İstatistik Kurumu Başkanlığı ve İstatistik Konseyi olarak yapılandırılmıştır
Kurumu’daki görev dağılımı;
1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 5 Şube Amirinden oluşmaktadır. Toplam Kadro sayısı 78’e
çıkarılarak kurum güçlendirilmiş ve genişletilmiştir.
Konsey oluşumu;
Tüm Bakanlık Müsteşarları,
YÖDAK Başkanı,
Merkez Bankası Başkanı,
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı,

DAÜ temsilen bir akademisyen,
Yetkili iki sendikanın Başkanı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı,
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı’ndan oluşmaktadır.
İşte tam bu noktada İstatistik Kurumu bir ülkenin kılavuzu niteliğini taşır. Güçlü, doğru,
güncel istatistiklere sahip olmayan ülkeler,
okyanus da pusulasız gemiye benzerler.
Bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Raif Denktaş;
“Pusulasız gemi er geç karaya oturacaktır. İnsanın pusulası ilimdir, dindir, imandır. Dinsiz
ve imansız kişi, pusulasız kişiye benzer, er geç
karaya oturacak, başını taşlara çarpacaktır.”
Demiştir. rahmetle anıyorum ..
Bu nedenle Daha güçlü bir kurum teşkilatı,
daha güçlü bir yönetim, daha güçlü bir KKTC
demektir.”
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KTTO Başkanı Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Alp, "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı"nın açılışına katıldı ve
temaslar gerçekleştirdi

“Anamur KKTC’nin moral desteğidir”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Alp, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak “6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı”nın açılışına katıldı. Anamur’da
temaslarda bulunan KTTO Başkanı Deniz, Anamur’un desteğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir moral olduğunu söyledi.
6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı’nın açılışını Başbakan Ersin Tatar’ın
yaptığı fuarda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da yer aldı. Kortej
yürüyüşü ile başlayan açılış töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın
okunması ve konuşmalar ile sürdü.
Kıbrıslı Türkler için Anamur’un büyük tarihi öneme sahip olduğunu
vurgulayarak konuşmasına başlayan KTTO Başkanı Deniz, “Varoluş
mücadelesinin şimdiki aşaması olan ekonomik mücadelede, Kıbrıs’a
en yakın Anadolu toprağı olarak Anamur’un desteğini almak bizler
için büyük bir moral desteği ve güç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Deniz, bölgedeki en önemli istikrar unsuru olan Türkiye’nin insani
değerleri koruma konusunda gösterdiği ödün vermez tutumu ile
Kıbrıslı Türkleri de onurlandırdığının altını çizdi.
Ayrıca Deniz, “Başta kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere
tüm Türkiye’ye bu anlamlı ve kutsal mücadelelerinde üstün başarılar; bu uğurda hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet dilerim”
diyerek Suriye’de yaşanan gelişmelere de değindi.
Anamur temasları kapsamında Başbakan Tatar ile Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Oğuz’a eşlik eden KTTO yetkilileri; Anamur Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu’na ziyaret gerçekleştirdi, Anemurium Antik Kenti ile KKTC Su Temin Projesi kapsamında
yapılan Alaköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde incelemelerde
bulundu.
Anemurium Antik Kenti ziyareti sırasında KTTO Başkanı Deniz ile Yönetim Kurulu Üyesi Alp’e; “6. Anamur Gıda ve Tarım Fuarı”na katılmasından ötürü plaket verildi.
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Bakanlar Kurulu, 8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladı.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı
onaylandı
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü
Kudret Özersay, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında,30 Ekim Çarşamba günü toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında 2020 Mali Yılı Bütçe
Tasarısıyla ilgili alınan kararları açıkladı.
Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun 8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı onayladığını bildirdi.
Bakanlar Kurulu toplantısı başında Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı
bürokratlarının, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili detaylı bilgi
verdiklerini belirten Özersay, bunun ertesinde tasarının onaylandığını söyledi.
Bütçede yüzde 11.78’lik bir artış söz konusu
Özersay, bütçenin büyüklüğü itibarıyla yüzde 11.78’lik bir artışın söz
konusu olduğunu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 8 Milyar 814

milyon TL tutarında düzenlendiğini belirtti.
Maliye Bakanlığı bürokratlarının verdiği bilgiye göre 2019 yılının bütçe açığının 851 milyon TL olarak öngörüldüğünü, ancak 197 milyon
723 bin TL’ye düşürülmüş durumda olduğunu kaydeden Özersay
geçen yıl yapılan bütçede öngörülen 851 milyon TL’lik bütçe açığının, gerçekleşme itibarı ile yaklaşık 200 milyon TL civarında olacağını
belirtti. Özersay, geçen süre zarfında hükümetleri döneminde yerel
gelirlerde ve tahsilatta önemli bir artış sağlandığını kaydetti.
Bütçenin yüzde 78.68’i personel giderleri için ayrıldı
Özellikle mahalli gelirlerde bir artış olduğunu belirten Özersay, personel giderleri itibarıyla son derece yüksek bir oranın söz konusu olduğunu, bütçenin yüzde 78.68’inin personel giderleri için ayrıldığını
belirtti.

GSYH 2018 yılında yüzde 1,3 büyüyerek 18 milyar 324 milyon 165 bin TL’ye ulaştı... Kişi başı milli gelir
ise 13 bin 277...

İstatistik Kurumu 2018 GSYH oranlarını
açıkladı: "Yıllık büyüme yüzde 1,3"
İstatistik Kurumu, 2018 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve Gayri
Safi Milli Hasıla (GSMH) gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.
İstatistik Kurumu’nun 23 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamaya
göre, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak
tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2018 yılında 1.3% reel
büyüme kaydederek, cari fiyatlarla 18 milyar 324 milyon 165 bin
339.2 TL’ye ulaştı.

larla) incelendiğinde ise; ticaret-turizm %20.8 (Toptan-Perakende Ticaret 11.2%, Otelcilik-Lokantacılık 9.6%), Serbest Meslek ve Hizmetler 15.8% (Yükseköğrenim 9.2%, Serbest Meslek ve Hizmetler diğer
6.6%), Kamu Hizmetleri 13.4%, İthalat Vergileri 9.2%, Sanayi 8.4%,
Ulaştırma-Haberleşme 7.3% (Ulaştırma 6.2%, Haberleşme 1.1%),
Mali Müesseseler 8.1%, İnşaat 5.9%, Tarım 6.2% ve Konut Sahipliği
4.9% olarak gerçekleşti.

Kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise, 2018 yılında 13
bin 277 ABD doları oldu.
2018 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı,
7.6% ile “İnşaat” sektöründe kaydedildi. Bu sektörü, 5.3% büyüme
ile Serbest Meslek ve Hizmetler” sektörü takip etti.

İstatistik Kurumu açıklamasında, 2018 yılında KKTC’de ekonomik büyüme 1.3% olarak gerçekleşirken, bu oranın Türkiye’de 2.6%, Güney
Kıbrıs’ta 3.9%, Avrupa Birliği’nde ise ortalama 2.0% olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi.

2018 yılında sektörlerin toplam GSYH içerisindeki payları (cari fiyat-

Detaylı bilgilere, İstatistik Kurumunun resmi web sitesi “http://www.
stat.gov.ct.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası balo
düzenleyecek
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Girne’de Lords Palace Hotel’de 22 Kasım Cuma akşamı saat
19:30’da balo düzenleyecek.

Balo, Oda Başkanı Turgay Deniz’in, açılış konuşmasıyla başlayacak.

18

Ekonomi / Kasım 2019

Hızlı tüketim
ürünleri
hakkında
konferans
düzenlendi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda, Hızlı Tüketim
Ürünleri (FMCG) Sektörü İyi Yönetim Uygulamaları Konferansı düzenledi.
Mustafa Çağatay Salonu’nda düzenlenen

Ticari araçlardaki KDV
oranları değişti

konferansta perakende
ortamını anlamak üzere
kapsamlı bir anlatım yapıldı. Doğru satış noktasında doğru müşteriye
ulaşmak amacıyla etkili
ve verimli dağıtım stratejisinin tespit yöntemleri ve yatırım fırsatları
konuşuldu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın geçtiğimiz
ay Maliye Bakanı’nı ziyaretinde gündeme getirdiği ticari araçlardaki KDV oranı konusuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı alındı.Karara göre,KDV oranı 1600
CC’ye kadar olan binek araçlar için
%5’e,1600-2000 CC arası binek araçlar
için %10’a, motor gücüne bakılmaksınızın tüm ticari araçlarda da
%5’e indirilmiştir.
2000 CC üstü binek araçlarda herhangi
bir KDV değişikliği olmamıştır. Bu düzenleme 1 Ekim 2019 itibariyla yürürlüğe girmiş olup Ekim, Kasım ve Aralık
aylarını kapsayacaktır.

KOSİAD heyeti KTTO tarafından kabul edildi
Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (KOSIAD) heyeti, Kıbrıs Türk
Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi.
KTTO Başkan Vekili Semral Erel tarafından kabul edilen Atalay Kaya
başkanlığındaki heyet, Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik olarak gelişmesi ve

güçlenmesi için gerekli bilgi ve desteği her zaman sağlamaya hazır
olduklarını belirtti.
Heyet ayrıca, Kuzey Kıbrıs ile iş ilişkilerini daha ileri boyuta taşımak
için çalışmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Özlediğiniz

ev yemeği lezzeti
artık çok yakınınızda.

1, Necdet Altınok Sokak, Yenişehir / Lefkoşa

(+90) 533 855 52 01

Bir

kuruluşudur.
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Ziyaretler
VM Mersin Medical Park Hastanesi’nden nezaket ziyareti
VM Mersin Medical
Park Hastanesi, Kıbrıs
Türk Ticaret Odası’na
nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
VM Mersin Medical Park Hastanesi
Genel Müdürü Başkanlığı’ndaki heyet,
hastanenin tanıtımını
yapmak ve sağlık alanında iş birliģi sağlamak amacıyla KTTO
Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ile görüştü.

Mobilyacılar Derneğinden KTTO'ya ziyaret
Mobilyacılar Derneği,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde
bulundu.
Dernek Başkanı Hüseyin
Ciddi ve beraberindeki heyet, KTTO Başkanı
Turgay Deniz tarafından
kabul edildi. Mobilya
sektörüne dair ne tür iş
birliklerinin yapılabileceğine yönelik karşılıklı
görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, dernek

faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Mobilyacılık
sektöründeki gelişmeler
hakkında bilgi veren Ciddi, işbirliğinin gelişmesi
ile bunun daha da ivme
kazanacağını ifade etti.
Ziyarette; KTTO Meclis
Üyesi Omaç Cin, Genel
Sekreter Aysun Önet
İleri ile Ticaret Uzmanı
İzzet Adiloğlu, KTTO Başkanı Deniz’in yanında
yer aldı.

MÜSİAD heyeti KTTO tarafından tarafından karşılandı
MÜSİAD heyeti iş görüşmeleri yapıp
yan bağlantılar kurmak
amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret
Odası’nı ziyaret etti. KTTO
Yönetim Kuru-

lu üyesi Cengiz
Alp tarafından
kabul edilen
MÜSİAD üyeleri, faaliyet
gö ste rd i k l e ri iş sahaları
hakkında bilgi
alışverişinde
bulundu.
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"Değişen Dijital Dünyadaki Yeriniz"
konulu seminer düzenlendi
Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen “İnovatif
Girişimcilik ve
Diyalog” projesi
kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret
Odası’nda “Değişen Dijital Dünyadaki Yeriniz”
konulu seminer
düzenlendi.
Seminer moderatörü eğitmen
Ciaran Connolly,
endüstri sektörlerinden örnekler kullanarak,

bir işletmeyi başarılı kılabilecek
dijital teknolojilerin kullanımını
değerlendirdi.
Sunumda, dijitalleşmenin geleneksel ticari
faaliyetlerin başarılı bir şekilde
dönüşümü üzerine etkisi üzerinde duruldu.
İnteraktif olarak
gerçekleşen seminer, soru-cevap bölümüyle
sonlandı

Ekonomik Örgütler Platformu Türkiye'ye destek belirtti
Ekonomik Örgütler Platformu Barış Pınarı ile ilgili 15 Ekim Salı günü açıklama yaptı. Açıklamada şu konularla değinildi. ‘’Bölgemizde uzun
yıllardan beri devam eden çatışmalar ve bu çatışmalardan beslenen terör örgütleri, bölgesel işbirliği ve istikrarı olumsuz şekilde etkilemekte ve ekonomik ve sosyal sorunların da çözümsüz kalmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin böylesi bir ortamda büyük bir sorumluluk
üstlenerek başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın bölgesel işbirliği ve istikrarın tesisine yardımcı olacağına ve Türkiye için önemli bir tehdit
olarak ortaya çıkan sınır güvenliğini sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekatın başarıyla ve en az zayiat ile sonuçlanması en içten dileğimizdir.
Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının tarihsel geçmişi ve geleceğine hiçbir kuvvetin zarar veremeyeceğine inancımız tamdır.’’
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
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