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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

 27 OCAK 2018 - 28 Şubat 2018 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 55’inci Olağan Genel Kurulu toplandı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), 55’inci Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Ocak Cumartesi günü yapıldı. KTTO 
Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurul, saat 10.30’da açılış ve saygı duruşu ile başladı. Başkanlık Divanı’nın 
oluşturulması ve Genel Kurul’a gönderilen mesajların okunması sonrasında KTTO Başkan Vekili Yüksel Akay, Genel 
Kurul’a hitap etti. 

Odanın ülke için önemine değinen Akay, iş dünyası için çalışmaya devam edileceğinin ve rekabet edebilir bir ekonomi 
için herkesime hitap edeceklerinin altına çizdi. 

Akay konuşmasında “Kamu yönetiminin çok ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. e-devlet projesinin etkili bir 
şekilde sürdürülmesi ve tamamlanması, kamu harcamalarına disiplin ve açıklık kazandırılması, bürokrasinin azaltılarak 
yatırımların önündeki engellerin aşılması ve makul, herkesin işine yarayacak bir vergi reformunun hayata geçilmesi 
gerektiğini vurguladı. Yeni kurulacak hükümetten öncelikli beklentilerinin bunlar olduğunu ifade etti. 

 
KKTC’deki başlıca sorunlar arasında yer alan sağlık sorunları, eğitim sistemindeki sorunlar ile ulaşım alt yapısının 
yetersizliği, yurttaşlarımızı ve adada konuk olarak bulunan turistler ile öğrencileri olumsuz şekilde etkilemekte; 
kalkınmanın motor gücü olarak ilan ettiğimiz turizm ve yüksek öğrenim sektörleri için önemli bir tehdit oluşturmak 
olduğunu  belirterek, bu alanlarda sağlanacak ilerleme, hem yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, hem de 
ekonomiye büyük bir kazanç olarak geri dönecektir dedi. 

KTTO Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP 
Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Ersin Tatar, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı 
Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sayman Üyesi Faik Yavuz konuşma 
yaptı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 55’inci Olağan Genel Kurulu, Faaliyet ve Mali Raporların takdimi, aklanması ve Oda 
Murakıbının tayini ile devam etti. KTTO Genel Kurulu 50 kişilik Oda Meclisi’nin belirlenmesi ile tamamlandı.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
KTTO’nun 55’inci 
Olağan Genel Kurulu 
toplandı 
 
 
 
 
 
 
Oda, 55’inci 
dönemin ilk meclis 
toplantısını 
gerçekleştirdi 
 
 
  
 
Başkan Vekili 
Mehmet Eziç, Genç 
TV’ye konuk oldu 

 
 
 
Oda, yeni 
hükümetten 
beklentilerini 
açıkladı 

 
 
 
Halk Bankası Oda’yı 
ziyaret etti 

 
 
KTTO Yönetim 
Kurulu, yeni 
hükümete nezaket 
ziyaretlerinde 
bulundu 



2 
 

 

KTTO 55. Çalışma Döneminin Meclis Üyeleri aşağıdaki gibidir. 

Lefkoşa Bölgesi: 

Ahmet Serhan Kaner, Alp Cengiz Alp, Arsen Angı, Didem Erel, 
Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Hilmi 
Can, Hüseyin Doğa Yalçın, Kerem Toros, Mehmet Gökçebel, Mete 
Boyacı, Mustafa Defteralı, Mustafa Erk, Mustafa Varol, Müsteyde 
Onbaşı, Necat Yüksel, Omaç Cin, Orhan Şevket, Özalp Nailer, Pınar 
Başman Süren, Ramiz Şadi, Saber Andır, Salih Çeliker, Selen Necat 
Gürkan, Turgay Deniz, Vedat Hakan Akdeniz. 

Girne Bölgesi: 

Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, 
Fuat Kutlu, Mehmet Eziç, Orhan Güçlü, Serhan Kombos, Yağmur 
Özyalçın, Yüksel Akay. 

Mağusa Bölgesi: 

Abdullah Emirzadeoğluları, Cemal İnce, Mehmet Sabancı, 
Mustafa Genç, Orhan Kansu, Semral Erel, Serde Debreli Atatüzün, 
Şifa Tölük, Vargın Varer, Vural Coşar, Yusuf Acemoğlu. 

KTTO Oda Meclisi, ilk toplantısını, 31 Ocak 2018 tarihinde 
yaparak, Oda Başkanı, iki Başkan Vekili ve altı Yönetim Kurulu 
üyesini seçecek. 

Oda, 55’inci Çalışma Dönemi ilk meclis 
toplantısını gerçekleştirdi. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 55’inci dönem Olağan Genel 
Kurulu’nda seçilen yeni Oda Meclisi, ilk toplantısını 31 Ocak 2018 
Çarşamba akşamı KTTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirerek 
Oda Başkanı, iki Başkan Vekili ve altı Yönetim Kurulu üyesinden 
oluşan dokuz kişilik yeni Yönetim Kurulu’nu belirledi. KTTO’nun 
yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 

 
1. Turgay Deniz (Başkan) 
2. Mehmet Eziç (Başkan Vekili) 
3. Semral Erel (Başkan Vekili) 
4. Alp Cengiz Alp 
5. A. Serhan Kaner 
6. Emre Olgun 
7. Selen Necat Gürkan 
8. Serhan Kombos 
9. Vargın Varer 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
Oda Başkan Vekili Mehmet Eziç, Genç 
TV’ye değerlendirmelerde bulundu. 
1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Günün Getirdikleri 
programında konuşan Eziç, iş dünyasının yeni kurulan 
hükümetten beklentilerini anlattı. 

Eziç, öncelikle yeni hükümetten halkın beklentilerini karşılayacak 
icraatlarda bulunmalarını beklediklerini söyledi.İş dünyası olarak, 
kamu reformunun olmazsa olmazları olduğuna vurgu yaparak; 
vergi reformu, ve e-devlet çalışmalarının da tamamlanması ve 
hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. 
 

Ticaret Geliştirme Uzmanımız İzzet 
Adiloğlu sunum yaptı.  
1 Şubat 2018 tarihinde Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu, 
TAPS Projesi ve KTEZO işbirliği ile düzenlenen Yeşil Hat Tüzüğü 
konulu eğitime konuşmacı olarak katılarak, Yeşil Hat Tüzüğü 
hakkında sunum yaptı. 
 

 
 

Sosyal Medya’dan tebrik mesajı 
yayınlandı. 
5 Şubat 2018 tarihinde, “O Ses Türkiye” birincisi Lütfiye Özipek için 
sosyal medyadan tebrik mesajı yayınlandı. 
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Oda Başkanı Turgay Deniz, KKTC’nin kalkınmasının ve refah düzeyinin 
artmasının ekonomik büyüme ve rekabet edebilirliğin artırılması ile 
mümkün olacağını belirtti. Bu bağlamda, finansmana erişimin 
önemine dikkat çeken Deniz, bu konularda Ticaret Odası üyelerinin 
ihtiyaçlarına göre programlar geliştirilmesi, eğitim ve seminerler 
düzenlenmesi konusunda işbirliği yapılabileceğini vurguladı. Halk 
Bankası Ülke Müdürü Serkan Ceyran’da, esnaf ve KOBİ’lerin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalıştıklarını, ticari mecralarda 
faaliyet gösteren işletmeler için sektörel bazda da destek 
verebileceklerini belirterek, Ticaret Odası ile bu konuda işbirliği 
yapabileceklerini belirtti. Ceyran, teknik uzmanlarla bu konularda 
çalışmalar yapılması neticesinde daha sağlıklı değerlendirmelerde 
bulunabilecekleri söyledi. Ceyran’a, Girne Şube Müdürü Doğan 
Tüzün ile Bölge Ticari ve Kobi Pazarlama Yetkilisi Çavlan İnan eşlik 

etti.  

 

 
 

 

İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
(CTCC) Odamızı ziyaret etti. 
10 Şubat 2018 tarihinde; İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası-
Cyprus Turkish Chamber of Commerce UK ve İngiltere Kıbrıs Türk 
Dernekleri Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamızı ziyaret etti. 
Görüşmede, iki Oda arasında 2009 yılının Mayıs ayında imzalanan 
işbirliği protokolünün geliştirilmesi ve yenilenmesi görüşülerek 
karışıklı yatırım ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

 

 
 
 
 
 

Oda, yeni hükümetten beklentileri ile 
ilgili basın açıklaması yaptı. 
6 Şubat 2018’de Oda’dan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen milletvekilliği genel 
seçimlerinden sonra oluşan hükümetin göreve başlaması Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Yeni 
kurulan hükümetimizin KKTC halkına hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu 
süreçte, dörtlü koalisyon hükümeti kurma cesareti gösteren siyasi 
partilerin ve hükümette görev alan bakanların siyasi parti 
rozetlerini çıkartmalarını ve halkımızın tümünü kucakladıklarını 
göstermelerini arzu etmekteyiz. 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, karşı karşıya bulunduğumuz sorunları ve 
bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, seçim öncesinde siyasi 
partilerimiz ve kamuoyu ile paylaşmıştı. KKTC halkının özellikle 
sağlık, eğitim ve alt yapı yetersizliği nedeniyle yaşamakta olduğu 
sorunların kısa zamanda çözülmesi, toplumsal refahın gelişmesine 
büyük katkıda bulunacak, ayni zamanda ekonomik gelişmenin 
daha ileri boyutlara taşınabilmesinin temelini oluşturacaktır. Ülke 
ekonomisinde büyüme, istihdam ve halkımızın alım gücünün 
yükseltilmesi; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet 
gücünün artırılması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle yeni 
hükümetten, iş ve yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü 
artıracak önlemleri sürat ve kararlılıkla almaya başlamasını 
beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. 
 
Bütün bu gelişmelerin sağlanabilmesi; sorunların günlük 
yaklaşımlar ve palyatif tedbirlerle değil, reformcu bir zihniyetle ele 
alınmasıyla mümkün olabilecektir. Böyle bir reform süreci, KKTC 
ekonomisini güçlendirmek ve toplumsal refahı sağlamak 
bakımından temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu görevlerin başarı 
ile tamamlanabilmesinin takipçisi olacağımızı ve katkı koymak için 
her türlü işbirliğine açık olduğumuzu belirtir, yeni hükümetimize 
başarılar dileriz. 
 

Sosyal Medya’da tebrik mesajı 
yayınlandı. 
7 Şubat 2018 tarihinde, ülkemizin başarılı kadın atleti Tuğba 

Aydın’nın gösterdiği başarılardan dolayı tebrik mesajı yayınlandı. 

 

İran Cumhuriyeti 39. Yıldönümü 
Resepsiyonu’na katılım gösterildi. 
8 Şubat 2018’de gerçekleştirilen ve İran Büyükelçisi Bay Zabib 
tarafından yapılan davete Yönetim Kurulu Üyelerimizden Emre 
Olgun katıldı. 

 

Halk Bankası, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nı ziyaret etti. 
7 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Olgun, Halk Bankası Ülke Müdürü Serkan Ceyran’ı kabul etti.  
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.İş Bankası Odamızı ziyaret etti. 

12 Şubat 2018’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
Başkan Vekili Mehmet Eziç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emre 
Olgun, Alp Cengiz Alp ve Serhan Kaner, İş Bankası Genel Müdürü 
Kaan Tokat’ı kabul etti. Oda Başkanı Turgay Deniz, KKTC’nin 
kalkınmasının ve refah düzeyinin artmasının ekonomik büyüme 
ve rekabet edebilirliğin artırılması ile mümkün olacağını 
belirterek, finansmana erişimde üyelerimize kolaylık için 
çalışmalar yapmaları temennisinde bulundu. İş Bankası Genel 
Müdürü Kaan Tokat’da, KKTC’de 63 yıllık bir geçmişleri olduğuna 
vurgu yaparak, önümüzdeki dönemlerde KTTO üyelerine yönelik 
ayrıcalıklı çalışmalar yapılabileceğini belirtti ve ortak çalışmadan 
memnuniyet duyacaklarını söyledi. 
 

 
 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Odamızı 
ziyaret etti. 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk 
ve beraberindeki KTSO heyeti, KTTO’yu ziyaret etti. 12 Şubat 
2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre 
Olgun, Serhan Kaner, Serhan Kombos ve Alp Cengiz Alp yer aldı. 

KTSO Başkanı Candan Avunduk, KTTO’nun yeni yönetimine 
başarılar dileyerek ortak çalışmalar ve işbirliği yapmaktan 
duyacakları memnuniyeti dile getirdi. KTTO Başkanı Turgay Deniz 
de, ülkedeki refahın artırılması için ekonomik büyümenin 
önemine dikkat çekerek, özellikle iş yapabilirliğin ve rekabet 
edebilirliğin iyleştirilmesi noktalarında iki Odanın işbirliği 
yapmasının önemine dikkat çekti. Görüşmede, Odaların ortak 
çalışma konularının belirlenmesi ve bu yönde ilerlenmesi için 
mutabakata varıldı. 

 

 
 

Oda Başkanı ve Başkan Vekili, Kanal T’ye 
konuk oldu. 

13 Şubat 2018’de gerçekleştirilen Günaydın Kıbrıs programına 
Başkan Turgay Deniz ve Başkan Vekili Mehmet Eziç konuk oldu. 
Programda; kurulan yeni hükümetten Odanın beklentileri, kamu 
reformu, KKTC’nin ekonomik olarak kalkınabilmesinin yolları ve 
Odanın olası bir çözüm durumda duruşunun ne olacağı konuları 
değerlendirildi. 
 

Başkan Turgay Deniz, Kanal T’ye konuk 
oldu. 
13 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen programda konuşan Deniz, 
ülke ekonomisinde yapısal sorunlara değinerek, bu çerçevede 
Odanın hükümetten beklentilerine vurgu yaptı. Başbakan, Başbakan 
Yardımcısı ve Maliye Bakanı’na yapılan ziyaretlerde takvimlendirme 
istenildiğini ve Oda olarak takvime uyulup uyulmadığının takibinin 
yapılacağını belirtti. Deniz; “Bizim görevimiz hep birlikte çalışarak 
KKTC’nin refah seviyesini yükseltmektir” dedi.  
 

Oda Yönetimi, Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. 
13 Şubat Salı günü gerçekleştirilen ziyarette; Oda Başkanı Turgay 
Deniz, Başkan Vekilleri Mehmet Eziç ve Semral Erel ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri; Serhan Kaner, Alp Cengiz Alp ve Serhan Kombos’un 
hazır bulundu. Ziyarette; yeni hükümetten beklentiler dile 
getirilerek, ülkenin refahı için her türlü katkıyı koymaya hazır 
olunduğu mesajı verildi. 
 

 

 

Oda Yönetimi, Başbakan Tufan 
Erhürman’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
13 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan KTTO 
Başkanı, 4 partili bir koalisyon hükümeti kurulması konusunda 
gösterilen cesaretten memnuniyet duyduklarını söyledi. Böyle bir 
hükümeti sürdürmenin çok zor olduğunun bilincinde olduklarını 
ifade eden Deniz, hükümet ortaklarının söylem ve duruşlarından 
başarılı olunacağına inandıklarını ifade etti. Ülkedeki iş ve yatırım 
ortamının geliştirilmesi ve rekabet edebilirliğin artırılması için 
ivedilikle girişim yapılmasının gerektiğini belirteren Deniz, bu 
konuda işbirliği yapma arzularını iletti. 
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Başbakan Tufan Erhürman da kabulde yaptığı konuşmada, 
KTTO’nun yeni Yönetim Kurulu’nu kutladı, Oda’nın hukuki 
statüsü açısından Kıbrıslı Türklerin dışa açılan pencerelerinden 
birisi olduğunu ve önemli bir örgüt olduğunu söyledi. Hükümet 
programında yer alan hedeflerin zamanlamasının elbette 
önemli olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, hükümet 
programının 5 yıllık olduğunu söyledi. Hükümet programını yıllık 
çalışma planları olarak takvimlendirmek istediklerini kaydeden 
Erhürman, sonuç odaklı bir çalışma takvimini hayata geçirmenin 
önemini vurguladı. 

 

 

Oda Yönetimi, Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
13 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Oda Başkanı 
Turgay Deniz, Başkan Vekilleri Mehmet Eziç ve Semral Erel ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Serhan Kaner, Alp Cengiz Alp ve Serhan 
Kombos hazır bulundu. Ziyarette; yeni hükümetten beklentiler 
dile getirilerek, işbirliğine hazır olunduğu mesajı verildi. 
 

 

 
 

 
 
 

 

TC Ziraat Bankası Odamızı ziyaret etti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Emre Olgun, TC Ziraat Bankası Ülke Yöneticisi Serdar Eldemir 
ile Lefkoşa Şube Müdürü Özlem Görgülü'yü kabul etti. 15 Şubat 
2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Oda Başkanı Turgay Deniz, 
KKTC’nin kalkınmasının ve refah düzeyinin artmasının ekonomik 
büyüme ve rekabet edebilirliğin artırılması ile mümkün olacağını 
belirtti. Bu bağlamda, finansmana erişimin önemine dikkat çeken 
Deniz, bu konularda Ticaret Odası üyelerinin ihtiyaçlarına göre 
programlar geliştirilmesi, eğitim ve seminerler düzenlenmesi 
konusunda işbirliği yapılabileceğini vurguladı. 
 

 

 
KTTO ile İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (CTCC) arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. 
15 Şubat 2018 tarihinde imzalanan protokol uyarınca; Odalar arası 
diyalog artırılacak,  Oda mensuplarının bir araya gelerek ekonomik 
ve sosyal ilişki kurması sağlanacak ve Oda üyelerinin birlikte 
yapacağı iş hacmi yükseltilecektir. KTTO’da, Oda Başkanı Turgay 
Deniz ile İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC) Başkanı 
Muhammet Yaşarata’nın imza koyduğu protokol, İngiltere ve 
KKTC’deki  yatırım ve ticaret fırsatlarının karşılıklı olarak 
değerlendirilmesini, KKTC’de üretilen  ürünlerin İngiltere’de 
pazarlanması için İngiltere’deki Odanın destek vermesini de 
öngörmektedir. Protokole göre ayrıca, seminerler, fuarlar, şirket 
tanıtım faaliyetleri düzenlenecektir. 
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Oda Başkanı, Yenidüzen Gazetesi’ne 
röportaj verdi. 
15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen röportajda; yeni 
kurulan hükümetten beklentiler konuşulmuştur. Haber, 19 
Şubat 2018’de Yenidüzen’in manşetinde yer almıştır. 

 
'İnsan Kaynakları Müdürü 
Olmayanlara Yönelik İnsan Kaynakları 
Yönetimi Eğitimi’ gerçekleşti. 
17 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde; insan 
kaynaklarının fonksiyonları, insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarında yöneticilerin rolü, işe alım ve seçme 
yerleştirme süreçleri, iş kanunu, oryantasyon süreci gibi 
konularda bilgiler paylaşıldı. Eğitimde ayrıca katılımcılarla; 
çalışan memnuniyeti sistemi ve çalışanların motivasyonunun 
sağlanmasında yöneticilerin görevleri ile kariyer planlama ve 
yedekleme süreçleri konularında detaylar verildi. 
 

  
 

İran Büyükelçisine nezaket ziyareti 
gerçekleştirildi.  
19 Şubat 2018 tarihinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ile Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp İran 
Büyük Elçisi Bay Zabib’e nezaket ziyaretinde bulundu.  
 

Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, 
’45 Dakika’ programına konuk oldu. 
19 Şubat 2018'de gerçekleşen programda Kombos; ticaret, 
ekonomi  ve refah odaklı bir  yönetim olarak çalışmalara 
başladıklarını belirtti. Yeni hükümetten beklentilere değinen 
Kombos, rekabet edebilir bir yapı ve refah seviyesi yüksek bir 
ülke için her türlü desteği vereceklerini belirtti. Kamuda 
çalışma saatlerinin özel sektör ile uyumlu olması gerektiğini 
vurgulayan Kombos, Oda’nın temsilciliklerine de değinerek 
İngiltere’de bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yakın 
zamanda imzalanan işbirliği protokolüne de değindi. 
 

   
 

Oda Yönetimi, Maliye Bakanı’na 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
Turgay Deniz başkanlığında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. 19 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen 
görüşmede, yeni hükümetten beklentiler dile getirilerek, 
işbirliğine hazır olunduğu mesajı verildi. Bu dönemde esas 
olanın ülkenin refah düzeyini yükseltmek için tüm paydaşların 
bir araya gelerek çalışmalar ortaya koyması gerektiğine dikkati 
çeken Oda Yönetimi, Ticaret Odası olarak kendilerinin her türlü 
bilgi alış verişine, projeye katkı koymaya hazır olduklarını 
kaydetti. 
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Finlandiya Büyükelçisi Timo Heino 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
20 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Oda Başkanı 
Turgay Deniz, Genel Sekreter Yardımcısı Alev Alp ve Dışilişkiler 
Sorumlusu Hasan C. Engelkıran hazır bulundu. Büyükelçi; 3 
yıldır paydaş olarak sürdürülen “Start up for Peace” ile ilgili bu 
yıl da iş birliği yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.  
 

Oda Yönetimi, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı’na nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
Turgay Deniz Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
Yönetim Kurulu heyeti tarafından Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Özdil Nami’ye 20 Şubat 2018 tarihinde nezaket ziyaretinde 
bulundu.  

Ekonomik politikaların önemine değinen Deniz, ülkedeki iş ve 
rekabet edebilirlik ikliminin gelişimi için değerlendirmelerini 
paylaştı, hükümetten beklentilerini dile getirdi.  

 

Oda Yönetim Kurulu, Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı’na nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti 21 Şubat 2018 tarihinde Tarım 
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret etti.  

 

 

 

 

KKTC’nin küçük bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Deniz, 
ekonominin lokomotifinin hizmetler sektörü olduğunu dile 
getirdi. Tarım sektörünün, turzim ve yükseköğrenim gibi 
lokomotif ve öncü sektörlerin niş-yerel üretimlerle dış 
pazarlara açılması gerektiğinin önemine vurgu yapan Deniz, 
özellikle su projesinin avantajlarına da dikkat çekti. 

 

Oda Yönetim Kurulu, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı’na nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti 21 Şubat 2018 tarihinde Milli 
Eğtiim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti. Deniz ve 
beraberindeki heyet Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal 
Özyiğit’i ziyaretinde  iş dünyasının nitelikli eğitilmiş ara 
elemana ihtiyaç duyduğunu Eğitim Bakanlığı ile bu konuda 
yakın işbirliği içinde olmak istediklerini kaydetti. Bakan 
Özyiğit de eğitimin, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
nitelikli insanı yetiştirirse amacına ulaşmış olacağını söyledi. 
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası ziyaret edildi. 
26 Şubat 2018 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Başkan Vekilleri Mehmet Eziç ve Semral Erel ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Serhan Kombos, Serhan Kaner, Alp 
Cengiz Alp, Selen Necat, Meclis Üyeleri; Mustafa Erk ve 
Müsteyde Onbaşı ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası’na iadei ziyarette bulundu. Odaların 
yürütmüş olduğu ortak çalışmalar hakkında bilgiler vererek 
ortak çalışma yürütülebilecek konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.  
 

Oda Başkanı, BRT’ye konuk oldu. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve KTEZO 
Başkanı Mahmut Kanber, Okan Veli Şafaklı’nın sunduğu Karşı 
Karşıya programına konuk oldu. 27 Şubat 2018 tarihinde BRT’de 
yayınlanan programda konuşan Deniz, yeni hükümetten 
beklentiler dile getirilerek, işbirliği yapmaya her zaman hazır 
olduklarına vurgu yaptı. KTTO tarafından yeni hükümete ve ilgili 
bakanlıklara yapılan ziyaretlere değinen Deniz, Başbakanlıktan 
yeni hükümetin işleyişi için takvimlendirme istediklerini ve iş 
yapabilirliğin önünün açılması için çalışmaya başladıklarını da 
vurguladı. İki Oda’nın ortak çalışmalar ve işbirliğinden duyacağı 
memnuniyeti dile getiren KTEZO Başkanı Kanber’de, mesleki 
eğitimin ekonomik büyümedeki önemine değinerek bu konuda 
iki Odanın işbirliğine vurgu yaptı. 

 
Başbakan’a yazı gönderildi. 

İdari düzenlemeler ile çok kısa süre içerisinde yapılabilecek, iş 
yapabilirliği kolaylaştıracak, bürokrasiyi azaltacak aşağıdaki 
önerileri kapsayan yazı 27 Şubat 2018 tarihinde Başbakan ile 
paylaşılmıştır. 

o İthalattaki Ön İzin Bürokrasisi 
 

 Elektrik Malzemeleri İthal Ön İzni 

Dış Ticaret (Denetim ve Düzenleme) mevzuatına göre elektrik 
malzemeleri, elektrikli aygıtlar ve el aletleri ithalatında Elektrik 
Mühendisleri Odası’ndan (EMO) Uygunluk Belgesi alınması 
gerekmektedir. 

 

Ön izin işlemleri için EMO tarafından düzenlenen ön izin 
raporları, proforma-fatura veya faturada belirtilen 
malzemelerin toplam bedeli üzerinden ürünün niteliğine 
göre binde bir buçuk, binde iki veya binde dört oranlarında 
ücret karşılığı hazırlanmaktadır.  
Ön izin raporlarının önceden uygunluk belgesi almış 
ürünlerde dahil olmak üzere, toplam fatura bedeli 
üzerinden ücretlendirilmesi işletme maliyetlerini ve 
bürokratik işlemlerin yükünü artırırken, zaman ve iş 
kaybına neden olmaktadır.  
Önerimiz,  izne tabi elektrik malzemeleri için alınan ön iznin 
sadece önceden uygunluk belgesi alınmamış ürünlerden, 
yalnızca bir adet numune üzerinden, bir defaya mahsus 
alınması ve bu izin ücretinin sabit bir değer olarak 
belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır. 

 Bazı Ürünlerinin İthalatındaki Ön İzin Süreci Balık 
ürünleri ve ton balığı ithalatında Veteriner Dairesi, 
Tarım Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ve Ticaret 
Dairesi’nden ön izin alınması gerekmektir.  

 Süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri ve şarküteri 
ürünlerinin ithalatında Veteriner Dairesi, Tarım 
Bakanlığı ve Ticaret Dairesi’nden ön izin alınması 
gerekmektir. 

 Zeytin ithalatında Tarım Bakanlığı, Tarım Dairesi ve 
Ticaret Dairesi’nden ön izin alınması gerekmektir. 

 Taze meyve ve sebze ithalatında ise Tarım Bakanlığı, 
Tarım Dairesi ve Ticaret Dairesi’nden izin alınması 
gerekmektedir. 

Tarım Dairesi Müdürü, kendisi olmadığı durumlarda imza 
yetkisini başka birine vermiştir. Ancak, Tarım Bakanlığında 
Bakanlık Müdürü tek yetkilidir. Bu durum iş süreçlerini 
uzatmakta ve verimsizliğe neden olmaktır. İthalatçılar, 
çoğu zaman Tarım Bakanlığında 09:00-11:00 saatleri 
arasında ön izin için imza alamamaktadırlar.  
Önerimiz, ön izin süreçlerinin sadeleştirmesi, ön izin için 
Tarım Bakanlığına gidilmemesi veya Müdürün olmadığı 
durumlarda başka birisin yetkilendirilmesidir, Veteriner 
ve Hayvancılık Dairesi’nin söz konuş olduğu durumlarda 
ise sadece Veteriner Dairesi’nin ön izninin yeterli 
olmasıdır. 
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o Vergi Borcu Yoktur Yazısı: Bazı kamu kurum ve 
kuruluşları, örneğin Mağusa Tapu Dairesi vergi borcu 
yoktur yazısını günlük olarak istemektedir. Önerimiz 
vergi borcu yoktur yazısının 3 ay süreyle geçerli olması 
için gerekli düzenlemenin yapılmasıdır. 

o Damga Pulu: İşletmeler neredeyse her gün pul satın 
almak suretiyle kamusal yükümlülüklerini yerine 
getirmek, durumunda kalmaktadır. Örneğin Şirketler 
Yasasında öngörülen işlem harçlarının ödenmesi, ilgili 
belgelere pul yapıştırmak yöntemiyle yapılmaktadır. 
Önerimiz, pul vergisi (damga pulu) uygulamasının 
kaldırılmasıdır. 

o B izni: 50/2000 sayılı Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya 
Taşınması (Denetim) Yasasına göre her yıl bu “B Özel 
Taşıma İşletme İzin Belgesinin” yenilenmesi gerekir ve 
bunun için belli bir miktar harç ödenir. Her iş aracının 
“B” izni farklı zamanlarda sona erdiği için, her sona 
eren “B” izni için, bir şirket personeli bir gününü harcar 
ve “B” izni çıkarır.   

o Önerimiz, B izni işlemlerinin yürürlükten 
kaldırılmasıdır. 

o Seyrüsefer Ruhsatları: Araç seyrüsefer ruhsatları 
araçların kayıt tarihine göre ayarlanmaktır. Özellikle 
büyük araç filosu olan işletmeler bunları takip etmek 
ve gerekeni yapmak için 1 personele ihtiyaç 
duymaktadır. Önerimiz, araç seyrüsefer ruhsatlarının 
araç kayıt tarihine göre değil, yılın başında; Ocak ve 
Şubat aylarında yapılmasıdır. 

o Çalışma İzinleri: Yabancıların Çalışma İzni Tüzüğü’ne 
göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
düzenlenen bir Ön İzin ile yurt dışından yabancı 
uyruklu işçi getirten işverenin, yabancı uyruklu kişinin 
KKTC’ye Ön İzinle girişinden sonra Bakanlığa 
başvurarak yabancı uyruklu işçi için Süreli Çalışma İzni 
başvurusunda bulunması zorunludur. Bakanlıkça 
değerlendirilen Süreli Çalışma İzni başvurularının 
uygun bulunması halinde Bakanlıkça düzenlenecek 
Süreli Çalışma İzni ilgili yabancı uyruklu işçinin 
pasaportuna işlenir. Çalışma izni için tüm işlemler 
tamamlanmış olmasına rağmen, pasaporta mühür 
vurularak yazının yazılması için 2 ay beklenmektedir. 
Önerimiz, pasaport Daire’ye geldiği zaman mühür ve 
yazma işleminin de eş zamanlı olarak yapılmasıdır. 

o Ticari Araçlar Üzerindeki Vergi Yükü: Ticari araçlara 
uygulanan vergi yükü, KDV dahil %56 seviyelerindedir. 
Önerimiz, ticari araç ithalatında KDV haricindeki vergi 
oranları AB ülkeleri ile uyumlaştırılarak, %20 
seviyelerine çekilmesidir. 

o Enflasyon Muhasebesi: Döviz kurlarındaki 
yükselmeden kaynaklanan kur farkları şirket 
hesaplarına “kâr” olarak yansımaktadır. Önerimiz, 
vergi tahsilatlarında kur farkından kaynaklanan bu 
farkın vergilendirilmemesi için gerekli “enflasyon 
muhasebesi” uygulamasına 2017 yılı itibariyle 
geçilmesidir.  

o İthalattaki Kısıtlayıcı Uygulamalar 

 Tarımsal ürünlerin iç piyasadaki fiyatlarının 
ekonominin lokomotifi olan hizmet sektörünün 
rekabet gücünü ve tüketicinin güvenli gıda tüketimi 
ile refahını doğrudan etkilemektedir. Önerimiz, 
ekonomimizi bölge ekonomileri ile daha pahalı bir 
konuma getirecek, kayıt dışı ekonomiyi ve kaçakçılığı 
teşvik edecek ve tüketicilerin refah seviyesini 
geriletecek kısıtlayıcı yasaklayıcı uygulamaların 
derhal geri çekmesidir.  

 Bulgur ithalatındaki kısıtlamalar: Mevcut 
düzenlemede yapılan bulgur ithalatlarında, %18 
(%15 FİF + %3TÜK) fon ve ithalatçılara yerli ithal oranı  
(yerli bulgurdan aldıkları miktarın 2 katı oranı) 
uygulanmaktadır. Önerimiz, bulgur ithalatının 
serbest bırakılmasıdır. 

 Dilimlenmiş dondurulmuş patates ithalatındaki 
kısıtlamalar:Mevcut düzenlemede patates 
ithalatında 0,50 TL/KG + %3 Fiyat İstikrar Fonu (FİF) 
uygulanmaktadır. Ancak, ithal edilen ürün yerel 
firmalardan tedarik edilen ürünün karşılığı olursa 
0,50 TL/KG vergi miktarı tahsil edilmemektedir. 
Önerimiz, dilimlenmiş dondurulmuş patates 
ithalatının serbest bırakılmasıdır. 

 Et İthalatı: Piyasadaki mevcut et açığı ve turizm 
sezonunun başında olunması da dikkate alınarak 
daha fazla vakit kaybedilmemelidir. Benzer şekilde 
günümüzdeki arz talep koşulları dikkate alınarak 
azalan hayvan sayısı ve artan nüfus ve öğrenci-turist 
sayıları da dikkate alınarak et ithalatındaki yasağın 
kademeli olarak kaldırılması piyasada aşırı yükselen 
fiyatları baskılayacaktır.Bakanlar Kurulu, 10 Temmuz 
2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, belli 
koşullardaki, sığır cinsi bonfile ithaline izin 
verilmesine karar vermişti.Önerimiz, kaliteli karkas 
et, bonfile, kontrfile cinsi et ithalatının kademeli 
olarak serbest bırakılmasıdır. 
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KTEZO Heyeti, KTTO’yu ziyaret etti. 
27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret,  KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu üyeleri Serhan 
Kombos ve Emre Olgun yer aldı. 

KTEZO Başkanı Mahmut Kamber, Ticaret Odası’nın yeni 
yönetimine başarılar dileyerek; iki Odanın faaliyetleri 
hakkında bilgiler paylaştı. Kanber, mesleki eğitimin ekonomik 
büyümedeki önemine değinerek bu konuda iki Odanın 
işbirliğinin önemine vurgu yaptı. KTTO Başkanı Turgay Deniz 
de, özel sektörde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman 
yetiştirmenin önemine değinerek, geçmiş dönemlerde ortak 
çalışmalara imza atan iki Odanın bu dönemde de işbirliğini 
arttırarak devam edeceğini söyledi. 

 

Hollanda Lefkoşa Büyükelçisi 
Odamızı ziyaret etti. 

27 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Hollanda 
Lefkoşa Büyükelçisi Nathalie Jaarasma ve Ekonomi ve Ticaret 
Ataşesi Mark Rutgers, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan da 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun yer aldı. Görüşmede, Kıbrıs 
Türk ekonomisi ve ticareti, Kıbrıs Türk İş Dünyası ve Avrupa 
Birliği arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. 

 

 

 

Avusturya ile iş ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi hakkında toplantılar 
düzenlendi. 
28 Şubat 2018 tarihinde; Avusturya Ticaret Ataşesi Gerd 
Dueckelmann-Dublany, Odamıza bir ziyarette 
bulunmuştur. Görüşmede KKTC ekonomisi, KKTC 
firmaları ile Avusturya firmalara arasında geliştirilebilecek 
iş birliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ayrıca, Avusturyalı ve Kıbrıs Türk Firmaları’nın 28 Şubat 
2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu B2B 
görüşmelerinin çok yapıcı olduğu belirtildi. KKTC dış 
ticaret verileri paylaşıldı. 

 

 

Avusturya ve KKTC arasında; iş ilişkileri ve ticari 
işbirliklerin geliştirmesi amacıyla B2B toplantılar 
düzenlendi. 

Avusturya'nın seçkin firmalarından Sulzberger 
Käserebellen Sennerei GmbH'nun Satış ve İhracat 
Müdürü Johannes Bauer, gıda ve alkolsüz içecek ithalatı 
yapan firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. 
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KTTO ve KTSO, gaz tartışmaları konusunda ortak basın açıklaması yaptı. 
28 Şubat 2018 tarihinde yapılan ortak açıklamada; uzun süreden beridir devam eden gaz tartışmalarına ortak duruş sergilendi.  
Açıklama aşağıdaki gibidir; 

“Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs’ı çevreleyen denizlerde tek taraflı doğal gaz aranması ile ilgili olarak yıllardan beri devam eden çabaları, bizi 
oldukça olumsuz ve tehlikeli bir noktaya taşımış ve Doğu Akdeniz’deki gerginlik arzu edilmeyen bir boyuta ulaşmıştır.  

Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya yanaşmayan, buna karşılık “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti” unvanını diğer paydaşlar ve Türkiye aleyhine 
kullanmaya devam edebilen Kıbrıs Rum tarafının, bu faaliyetlerini devam ettirme cesaretini başta Avrupa Birliği olmak üzere kimi 
uluslararası örgütler ve devletlerden gördüğü destekten aldığı açıktır. Nitekim, Avrupa Birliği, Kıbrıs sorununun varlığını ve diğer Kıbrıslı 
Türkleri bir kez daha görmezlikten gelmiş ve gerginlik sanki Türkiye’den kaynaklanıyormuş gibi, Türkiye’yi bölgedeki faaliyetlerini 
durdurmaya çağırmıştır. 

Kıbrıs Türk iş dünyasının iki önemli örgütü olarak, Doğu Akdeniz’de var olduğu düşünülen hidrokarbon potansiyelinin yeni geri limlere 
neden olmasını istemediğimizi; bu potansiyelin bölgemizde yaşayan tüm halkların yararına olacak şekilde yeni işbirliklerine kaynaklık 
etmesi gerektiğine inandığımızı bir kez daha kamuoyuna duyurmak isteriz. Böyle bir işbirliğinin sağlanması için Kıbrıs sorunu  en erken 
zamanda hakkaniyete dayanan sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmalı veya bu olamadığı takdirde, Kıbrıs sorununa taraf olan iki halkın 
temsilcilerinin hidrokarbon potansiyeli konusunda bir uzlaşmaya varması sağlanmalıdır. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, bütün 
uluslararası aktörler, dikkat ve çabalarını bu hedefe yoğunlaştırmalı, etkilerini bu doğrultuda kullanmalıdır. 

Kıbrıs Türk iş dünyasının örgütleri olarak Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulma hedefine bağlı olduğumuzu ama Kıbrıs 
Türk halkını yok sayan tutumlara karşı mücadele etmeye de devam edeceğimizi kamuoyu ile bir kez daha paylaşırız.” 

KTSO Başkanı – Candan Avunduk                                                                                                                              KTTO Başkanı- Turgay Deniz 

KTTO Yönetim Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
28 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; KTTO Başkanı Turgay Deniz, ülke ekonomisinin büyümesi için çok çaba harcanması 
gerektiğini belirtti ve büyüyen ekonomiyle refah ve istihdamın da artacağını söyledi. 
Deniz, refah ve istihdam arttığı zaman çalışma koşullarının otomatik olarak iyileşeceğini belirterek “Bu yüzden iş yapabilirliğin, yatırımın 
önünün açılması, genç girişimcilerin bu dönemde teşvik edilmesi ve işin önündeki engellerin kaldırılması ile ekonominin büyütülmesi 
gerektiği inancındayız” dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise Ticaret Odası’nın ülkeye verdiği ekonomik katkının büyük olduğunu kaydetti ve bakanlık 
olarak birlikte çalışmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

Çeler “Alanınızdaki geniş taban içinde çalışan emekçilerin hakları da korunmak suretiyle, insani koşullarda çalışmaları, yasal haklarının 
uygulanması, ödeneklerinin verilmesi göz ardı edilmediği sürece sizlerle ilgili olacak tüm açılımlara destek olacağız” dedi. 
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Yeminli Mali Müşavirler Derneği ve Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Odamızı 
ziyaret etti. 
28 Şubat 2018 tarihinde yapılan ziyarette, Oda Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner ve 
Genel Sekreter yer aldı. Toplantıda vergi reformunun Oda’nın öncelikli konuları arasında yer aldığı ve bu konuda kapsamlı bir çalışma 
yapılacağını söyledi. Mali müşavirler ise, bu konuda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyerek, Odamız 
ile bu konularda ve üyelerimizin günlük yaşamış olduğu sıkıntılarda işbirliği ve istaşere  yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, 
Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısının Maliye Bakanlığının gündeminde olduğuna değinerek,  bu konudaki görüşlerini paylaştı. 
Görüşmede, vergi tabanının genişletilemsi ve vergilerin düşürülmesine dikkat çekerek, pul vergisi gibi çağ dışı kalmış uygulamaların 
kaldırılması ve bürokratik süreçlerin (şirket kurma süreci vs.) hafifletilmesine dikkat çekti.  Toplantıda ayrıca, uluslararası standartlarda 
raporlama yapma ve mali raporların önemine dikkat çekildi. 
 

 

 

 

 
 

 

 


