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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

MART 2019 
 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti 

 

 
 

1 Mart 2019 tarihinde; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. 
Resmi gazetede 5 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan Genel Tarım Sigortası Fonu Tüzüğü hakkında yapılan 
görüşmeye Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Ticaret Geliştirme Uzmanı 
İzzet Adiloğlu katıldı. 
Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü ile ilgili yapılan değişikliğe ilişkin Oda 
tarafından bakanlığa iletilen görüş yazısı ve yapılan değişiklikle genişletilen işlenmiş gıda ürünlerinde yaşanan 
sorunlar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve heyetine aktarıldı. 
Söz konusu değişiklik üzerinde bakanlığın revize çalışması olacağı ve detayların daha sonra Odamızla 
paylaşılacağı konuşuldu. 
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Başkanı Şeyh Saleh, TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı ve 
Eurochambers Başkan Yardımcısı Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları 
Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil, Ürdün Ticaret Odası Başkanı 
Nael Kabariti, ICCIA Genel Sekreteri Yusuf Hassan Khalawi ile 

görüştü. Pakistan, Sudan, Somali, Ürdün, Kenya, Mısır, Kuveyt, 
Umman, Gine ve Suudi Arabistan ticaret odaları ile de teknik 
düzeyde görüşmeler gerçekleştirildi. KKTC’ye büyük bir sempati 
duyduğunu belirten ICCIA Başkanı Şeyh Saleh, KTTO Başkanı Deniz’i 
Genel Kurul’da görmekten çok mutlu olduğunu ifade etti. Oda 
Başkanı Deniz’in Kıbrıs gerçeğini her vesile ile ICCIA toplantısına 
taşıdığını belirten Şeyh Saleh, KKTC bayrağı ile KTTO’nun, ICCIA 
Genel Kurul toplantısında bir üye olarak bulunmasının oldukça 
önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’a yaptığı ziyaretten 
bahseden Saleh, bu nedenle uçağının Yunanistan tarafından kara 
listeye alındığını da söyledi. Saleh’in KKTC’ye gösterdiği ilgiye ve 
olumlu mesajlarına teşekkür eden Deniz, KKTC’nin İslam ülkeleri ile 
sınırlı olan ticaretinin artırılması gerektiğini vurguladı. Deniz ayrıca, 
İslam Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden, KKTC ile iş temasları ile 
ekonomik ilişki kurmalarını istedi. 
 

KTTO Danışma Görevlisi münhali açıldı 
 

4 Mart 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın internet sitesi 
ile sosyal medyasında “Danışma Görevlisi” pozisyonu için münhal 
açıldı. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Üyesi, ESBA YK Üyesi 
Vargın Varer ve KTTO Genel Sekreteri ESBA 
toplantısına katıldı 
 

4-5 Mart 2019 tarihlerinde; KTTO’nun üyesi olduğu ESBA (Avrupa 
Küçük İşletmeler İttifakı)'nın; İngiltere’nin başkenti Londra’da 
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına KTTO’yu temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer ve Genel Sekreter Aysun Önet 
İleri katıldı. 

 

 

KTTO ICCIA’de temsil edildi 
 

3-4 Mart 2019 tarihlerinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
heyeti, üyesi olduğu İslam Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ICCIA) 
35’inci Genel Kurulu ve Mısır İş Yatırım Forumu’na katıldı. 
ICCIA Genel Kurulu ile “Afrika ve Akdeniz İşbirliği” temalı Mısır İş 
Yatırım Forumu, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Ticaret Odaları 
Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan 
Engelkıran başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak 
üzere, Afrika Ticaret Odaları Birliği, Akdeniz Ticaret Odaları Birliği, 
Arap Ticaret Odaları Birliği ve özel sektör yetkilileri temaslarda 
bulundu. 
 

 
 

KTTO Başkanı Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Engelkıran, “Afrika 
ve Akdeniz İşbirliği” temalı Mısır İş Yatırım Forumu esnasında; 
Mısır Ticaret Odaları Federasyonu ve Afrika Akdeniz Ticaret 
Odaları Birliği Başkanı Ahmed El Wakil, İslam Ticaret Odası ve 
İslam Bankacılar Birliği Başkanı Sheikh Saleh Kamel, TOBB Başkanı 
ve ICCIA Başkan Yardımcısı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği Başkan Yardımcısı (Eurochambers) Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Arap Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohamed Abdo Said ile bire 
bir görüşme yaptı. Etkinlikte gerçekleştirilen temaslarda KTTO 
heyeti, Kıbrıs Türk iş dünyası ile Afrika, Arap ve İslam ülkeleri 
arasında gerçekleşen ticaretin kapsamını artırmak ve bağlantıları 
güçlendirmek adına nitelikli görüşmeler gerçekleştirdi. KTTO 
temasları çerçevesinde özellikle Afrika, Orta Doğu ve İslam 
ülkelerinin ticaret, enerji, altyapı, enterkonnekte ve inovasyon 
konularında önemli bilgiler edindi.  
Oda Başkanı Deniz, temaslarda Kıbrıs Türk iş dünyası ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yatırım ortamı ile ilgili sektörel, 
iş potansiyeli ve önemli detayları diğer yetkililerle paylaştı. 
Bununla birlikte, KTTO Başkanı Türk-Afrika Müşterek Odası 
Başkanlar Toplantısı’na, Afrika Akdeniz Ticaret Odaları Birliği 
kuruluş toplantısı ve açılış resepsiyonuna da katıldı. 
 
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 35. Genel Kurulu Toplantısı 
Oda Başkanı Turgay Deniz, ICCIA 35.Genel Kurulu’nda ise; ICCIA – 
 



3 
 

 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

 

 
 

İrsen Küçük’ün vefatıyla ilgili yayınlanan 
başsağlığı mesajı 
 

 
 

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başbakan Tufan 
Erhürman’ın Londra’daki Kıbrıslı Türklerle 
Buluşma Gecesi’nde konuştu 
 

7 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğin haberi aşağıdaki 
gibidir; 
 

“Ekonomik varoluş mücadelesi veriyoruz” 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Londra’daki 
 

 

 
 

Kıbrıslı Türklerle görüştü. Deniz, Kıbrıs Türk halkının bugün 
ekonomik varoluş mücadelesi verdiğini söyledi. KTTO Başkanı 
Deniz, Londra Wood Green'de yer alan Grand Palace'ta 
gerçekleşen Başbakan Tufan Erhürman’ın "Halkla Buluşma" 
etkinliğinde Londra’daki Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi. 
Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ekonomisi üzerine 
bir konuşma yaptı. İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin faaliyetlerini çok 
yakından izlediğini ve takdir ettiğini belirten Deniz, hiçbir koruma 
ve ayrıcalığa sahip olmadan kazanç ve başarı elde etmenin büyük 
bir özveri gerektirdiğini vurguladı. 
 

İşbirliği protokolü 
KKTC’nin tanınmamışlığı nedeniyle dış pazarlara ulaşmakta çok 
büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Deniz, İngiltere’de yaşayan 
Kıbrıslı Türklerin uluslarası iş çevreleriyle olan bağlantılarının, ve 
tecrübelerinin Kıbrıs’ta yaşayan iş insanlarına yardımcı olacağını 
belirtti. Deniz, bu bağlamda işbirliğinin geliştirilmesi için 
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarının oluşturduğu ticaret 
odası ile protokol imzaladıklarını da hatırlattı. 
 

“Varoluş mücadelemiz yeni bir aşamada” 
Kıbrıslı Türkler’in siyasi varoluş mücadelesinin bugün yeni bir 
aşamada olduğuna işaret eden Deniz, bugünkü mücadelenin 
ekonomik varoluş mücadelesi olduğunu kaydetti. Deniz, Ada 
dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin Ada ile ilişkilerinin verimli 
temeller üzerinde yükseltimesi gerektiğini söyledi. Deniz, “Kıbrıs’ta 
yaşayan iş insanlarımız ile yurt dışında yaşayan iş insanlarımızın iş 
birliği yaparak ortak başarılara imza atmaları bugünkü ekonomik 
varoluş mücadelemizin esaslarından biri olmalıdır” dedi. 
Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sermaye birikimlerinin 
KKTC’de yatırıma dönüşmesinin ekonomiye canlılık ve artı değer 
kazandıracağını söyleyen Deniz, Londra’daki Kıbrıslı Türklere 
ülkelerine yatırım yapmaları için çağrıda bulundu. 
 

“Birlikte çalışmaya hazırız” 
Hükümetin bazı yatırım teşviklerini hayata geçirmek için adım 
atması gerektiğini belirten Deniz, İngiltere’de yaşayan 
gençlerimizin adada iş yapmalarını kolaylaştırmak için birlikte 
çalışmaya hazır olduklarının mesajını verdi. 
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Deniz, İngiltere Türk Kadınları Yardım 
Derneği’nin düzenlediği gecede 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı 
 

 
 

8 Mart 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı 
Turgay Deniz, Londra’da faaliyet gösteren ve Kıbrıs Türk kadınını 
başarılı bir şekilde temsil eden İngiltere Türk Kadınları Yardım 
Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 
Londra Wood Green’de bulunan Grand Palace’ta düzenlediği 
etkinliğe katıldı. KTTO Başkanı Deniz, tüm kadınların Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutladı ve günün önemine dair bir konuşma 
yaptı. Ayrıca Deniz, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi 
Başkanı Leyla Kemal’e plaket takdim etti. 
 

KTTO Meclis Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu Eş Başkanı Genç, İş Geliştirme 
Forumu ve Kişisel Gelişim Eğitimi’nde konuştu 
 

9 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğin haberi aşağıdaki 
gibidir; 
 

“Türkiye ile olan ticari ve ekonomik bağlar 
güçlendirilmeli” 
 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Meclis Üyesi ve Türkiye-Kuzey – 
 

 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı 
Mustafa Genç, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Ticaret 
ve Sanayi Odası, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası’nın adaya ziyareti 
vesilesiyle Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda (KTSO) 9 Mart Cumartesi 
günü düzenlenen “İş Geliştirme Forumu ve Kişisel Gelişim Eğitimi” 
panelinde Kıbrıs Türk iş dünyası hakkında bilgi verdi. Genç, Türkiye 
ile olan ticari ve ekonomik bağların karşılıklı işbirliğiyle 
güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Panelde konuşmacı olarak 
yer alan Genç, Türkiye ile olan ilişkiler ve Türkiye üzerinden dünya 
ile ilişki geliştirebilme potansiyelinin Kıbrıslı Türkler için hayati bir 
öneme sahip olduğunu vurguladı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
arasında geçtiğimiz yıl temmuz ayında imzalanan işbirliği 
protokolünü hatırlatan Genç, bu bağlamda oluşturulan Türkiye-
KKTC Ticaret Odası Forumu’nun iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik bağları karşılıklı işbirliğiyle daha da güçlendirmeyi 
amaçladığını belirtti. 
KKTC’deki yatırım ortamı ve iş dünyası hakkında bilgi veren Genç, 
Kuzey Kıbrıs’ın hava koşulları, doğası, çok kültürlü tarihi ve mirası 
ile önemli bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirtti. 
Eğitimin sonunda KTTO adına verilen hediyeleri kabul eden Genç, 
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz’a, 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Nurettin Kaynar’a ve Dörtyol Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım’a plaketlerini takdim etti. 
 

Oda, Cumhuriyet Meclisi’ne Kamu Görevlileri 
Yasa Tasarısı hakkında görüş verdi 
 

12 Mart 2019 tarihinde KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve 
Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilen yazıda; Oda’nın Kamu 
Görevlileri Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerileri paylaşıldı. 
Oda’nın görüşlerini içeren yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Olumlu Görülen Unsurlar: 
• Üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılması, yöneticilik 
katmanlarının basitleştirilmesi ve tüm yöneticilik kadrolarına 
atanmada liyakate dayandırılması. Müsteşarlar dahil tüm 
yöneticilk kadrolarına atanmada aranan niteliklerin yükseltilmesi 
ve atamada yöntemlerin belirtilmesi. 
• Kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların 
temsilcilerine söz hakkı sağlayacak Sınav Kurulları oluşturulması, 
yarışma (sözlü) sınavların sınavlar Kamu Hizmeti Komisyonu ile 
birlikte Sınav Kurulları tarafından yürütülmesi. 
• Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran 
düzenlemelerin getirilmesi ve performans sonuçları ile terfi 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi. 
• Geçici personel istihdamının ortadan kaldırılması. 
• Karmaşık hizmet sınıflarının basitleştirilerek tanımlanması 
yoluyla kamu görevlilerinin mobilitesinin artırılması. 
• Performansa dayalı yönetim anlayışı ve performans 
değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile ilişkilendirilmesi. 
• Danışman pozisyonlarının oluşturulması. 
• Disiplin işlemi başlatma ve sonlandırma süreçlerinin 
etkinleştirilmesi, iki yıl üst üste olumsuz performans gösteren 
kamu görevlilerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından – 
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görevlerinden alınabilmesi. 
• Hastalık izinlerinin 42 günden 12 iş gününe düşürülmesi. 
 

Geliştirilmesi Gereken Unsurlar  
• Kamu görevlilerinin haftalık çalışma saatlerinin yaz - kış 40 saat 
olması 
• Performans değerlendirme sisteminde 360 derece performans 
değerlendirme sistemi kullanılarak; kamu görevlisinin sadece bağlı 
olduğu üst düzey amirler tarafından değil hem amirleri hem de 
çalışma arkadaşları ve kendileri tarafından belli ağırlıklar verilerek 
çapraz değerlendirmelerinin yapılması.  
Bu bağlamda, amir ve/veya yönetici personelin 
değerlendirilmesinde, liderlik ve yöneticilik vasıfları aranmalıdır. 
Kamu görevlileri performans değerlendirmeleri; oluşturulacak ayrı 
bir birim bünyesinde ve bağımsız uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 
• Kamu görevlilerinin yükselmelerine (terfilerine) ilişkin 
derecelendirmelerinde kullanılan ‘’başarılı’’  ifadesinin ‘’yetkindir’’ 
olarak değiştirilmesi.   
• Sendika görevlilerine sendikal çalışmaları dolayısı ile verilen 
ödenekli izinlerin kapsamının belirlenmelidir; Görevlerini etkin bir 
şekilde yerine getirebilmeleri için sendika yöneticilerinin ve /veya 
temsilcilerinin aiağıda belirtilen faaliyetlerde bulunurken ödenekli 
olarak izinli sayılmaları; 
 

1. Sendika toplantılarına katılırken  
2. Eğitim kurslarına katılırken,  
3. Seminerlere katılırken,  
4. Kongrelere katılırken  
5. Konferanslara katılırken ve 
6. Sendika adına yayımladıkları haber bültenlerini, broşürlerini, 
yayınlarını ve diğer belgelerini yayınında ve dağıtımında görevliyken 
 

• Kamu Yönetimi Geliştirme Kurulu’na ilgili Sivil Toplum 
Örgütleri’nin de katılım sağlaması. 
 

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile 
ilgili basın açıklaması 
 

12 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan 
birisi de, kamu yönetiminin etkinsizliği ve verimsizliğidir. Bugünkü 
haliyle kamu yönetimi, devlet bütçesinin %85 kadarını tükettiği 
halde etkili bir şekilde hizmet verememekte ve bu durum toplumda 
çok önemli sorunlara ve telafisi imkansız zararlara neden 
olmaktadır. 
Hükümet tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Meclisi’ne iletilen 
Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, kamu yönetiminin etkinliğinin 
sağlanması hedefi doğrultusunda atılan ciddi bir adım olarak 
değerlendirilmektedir. Bu tasarı ile kamu yönetimine esneklik 
kazandırılabileceğine ve çalışma disiplininin sağlanabilmesi için yeni 
olanaklar elde edileceğine inanmaktayız.  
Ne var ki, bu yasa tasarısının, kamudan hizmet almayı bekleyenlerin 
sorunlarına tam anlamı ile çözüm getirmeyeceğinin de altını 
çizmemiz gerekiyor. Kamudan aldığımız hizmetlerin etkinliğinin 
sağlanması, kamu yönetiminin sadeleştirilmesine; gereksiz daire – 
 

 

veya kurumların tasfiye edilmesine veya bazı daire veya kurumların 
birleştirilmesine ve hizmetlerin elektronik ortamlara taşınarak 
hizmet verilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, kamu görevlilerinin 
çalışma şekilleri ile hak ve menfaatlerini düzenleyen bu tasarının 
yasallaşmasının ancak bir İLK ADIM olarak değerlendirmek 
gerekmektedir. 
Bu adımın önemli eksikliklerinden birisi ise, kamudan hizmet almayı 
bekleyen yurttaşlara veya onların oluşturduğu sivil toplum 
kuruluşlarına kamu hizmetlerini denetleyecek ve değerlendirilecek 
kurumlar içinde yer verilmemiş olmasıdır. Gerçek bir denetim ve 
değerlendirme için hizmet alan durumunda olan kuruluşların 
temsilcilerinin ilgili kurumlarda yer alması temel bir gerekliliktir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu tasarı ve daha genel olarak kamu 
reformu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek görüşlerimizi 
kamuoyu ve yetkililer ile paylaşmaya devam edeceğiz. 
 

Genel Tarım Sigortası Fonu hakkında 
ithalatçılar ile toplantı yapıldı 
 

13 Mart 2019 tarihinde; 11 Mart 2019 tarihinde yönetim kurulunda 
alınan karara istinaden hazırlanan toplantı; 5 Şubat 2019 tarihinde 
yürürlüğe giren Genel Tarım Sigortası Fonu Tüzüğü’yle birçok gıda 
ürünü, alkollü  içecek ve petrol ürünlerinin ithalatına %2 oranında 
gelen fon ile ilgili Odamızın yapmış olduğu girişimleri 
değerlendirmek ve bir eylem planı oluşturmak üzere  KTTO Oda 
Yönetimi’nin de katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. 
 

Kamuda örgütlü sendikaların Kamu Görevlileri 
Yasa Tasarısı’na bakışı ile ilgili basın açıklaması 
 

14 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Hükümet tarafından hazırlanan ve kamu yönetiminin 
etkinleştirilmesini öngören Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı  
Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmeyi beklerken kamu görevlilerinin 
örgütlü olduğu sendikalarımızın bu tasarıya karşı çıkmaya başlamış 
ve bugün de  bu amaçla bir eylem yapılmıştır. 
Bilindiği gibi, Kuzey Kıbrıs’ta kamu görevinde etkinlik ve 
verimliliğinin sağlanamaması en önemli sorunlar arasında yer 
almaktadır. O kadar ki, yerel gelirlerimizin tümü maaş nitelikli 
harcamalar için kullanıldığı halde bu miktar maaşların ödenmesi için 
yeterli olamamakta ve dıştan kaynak arayışına gidilmektedir. 
Nitekim, 2019 yılı bütçesinde var olan 851 milyon TL’lik açığın nasıl 
kapatılabileceği bugünlerde üzerinde en fazla durulan konulardan 
biri olmaktadır. 
Hal böyleyken, kamuda örgütlü sendikalarımızın kamu görevlilerinin 
çalışma koşullarını yeniden düzenleyecek ve kamusal hizmetlere 
etkinlik sağlayacak bir tasarıya karşı çıkmalarını anlamak mümkün 
değildir. Kaldı ki, bu konudaki çalışmalara katılmaları ve görüşlerini 
Meclis’in ilgili komitesinin sürdüreceği çalışmalar sırasında ifade 
etmeleri yasa ile olanaklı kılınmıştır ve elbette bunu yapmaları 
gerekmektedir. Kamu yönetiminin içinde bulunduğu sorunları biraz 
olsun hafifleteceğine inandığımız bu yasa tasarısı ile ilgili 
tartışmaları bir ‘güç gösterisine’ veya ‘inatlaşmaya’ sürüklemek ise 
ortak yaşamımıza, toplumsal birliğimize ama özellikle kamu – 
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görevlilerimizin çalışma ortamına ve toplum içindeki itibarlarına 
ciddi şekilde zarar verecektir. Kamuda örgütlü bulunan 
sendikalarımızı, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili görüşlerini basın 
yoluyla halkımızla paylaşmaya; teknik görüşlerini ise KKTC 
Meclisi’nin ilgili komitesinde dile getirmeye çağırır; bu tartışmanın 
kamu hizmetlerini aksatarak yapılacak güç gösterileri ile sonuca 
bağlanmak istenmesinin toplumsal çıkarlarımızın ciddi şekilde zarar 
görmesine neden olacağını hatırlatmak isteriz. 
 

KTTO’nun yayın organı “Ekonomi” çıktı 
 

 
 

Gökhan Naim’in vefatıyla ilgili yayınlanan 
başsağlığı mesajı 
 

 
 

 

KTTO, “Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ve Akıllı 
Şebekler: Hollanda Örneği ve Kıbrıs’ta 
Fırsatlar” paneline ev sahipliği yaptı 
 

15 Mart 2019 tarihinde yapılan etkinliğin haberi aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs’ta enterkonnekte sistemi ve fırsatları 
değerlendirildi 
 

Hollanda Lefkoşa Büyük Elçiliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve 
KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) işbirliğinde 
“Sürdürülebilir Enerji Sistemleri ve Akıllı Şebekler: Hollanda Örneği 
ve Kıbrıs’ta Fırsatlar” paneli düzenlendi. Panelde, Kıbrıs için 
enterkonnekte bağlatı sistemi ve bu sistemin fırsatları hakkında 
konuşuldu. 
 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen panele; Alman 
Büyükelçisi, İsveç Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçiliği yetkilileri, 
KTTO Yönetim Kurulu üyeleri, EMO üyeleri, KIB-TEK yetkilileri, 
akademisyenler katıldı. Panelde, Prof. Dr. Angêle Reinders ve Prof. 
Dr. Murat Fahrioğlu sunum yaptı. Sunumunda akıllı şebekelerin 
öneminden bahseden Reinders, özellikle Kıbrıs gibi küçük çaptaki 
ada ülkelerinde güneş enerjisi depolamanın, Avrupa ve Ortadoğu 
ile enterkonnekte bağlantı sağlamanın avantajları olduğunu 
kaydetti. Ayrıca Reinders; AB ülkeleri, ada ülkeleri ve Hollanda 
örnekleri hakkında bilgi verip, yapılan projelerden bahsetti. Akıllı 
şebeke ve talep yönetimi hakkında bilgi veren Fahrioğlu ise, Kıbrıs 
için enterkonnekte sistemi ve fırsatlarını değerlendirdi. 
 

 
 

 



7 
 

 

Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili kınama 
mesajı 
 

 
 

KTTO Başkanı Birinci Boyut Programı’na konuk 
oldu 
 

18 Mart 2019 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz’in BRT’de 
yayınlanan Birinci Boyut Programı’nda yaptığı açıklamalara ilişkin 
haber aşağıdaki gibidir; 
 

“Tedavi edici adımlar atılmalı” 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Başbakan 
Tufan Erhürman ve dört sivil toplum örgütüyle beraber 
gerçekleştirdikleri İngiltere temaslarını değerlendirdi. İngiltere’deki 
paydaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle (KKTC) olan 
bağlarının kuvvetlendirilmesinin zaruri bir adım olduğuna işaret 
eden Deniz, tedavi edici adımların atılması gerektiğini vurguladı. 
KTTO başkanı Deniz, ülke ekonomisi özel sektörünün dört temel 
ekonomik örgütünü de yanına alarak Londra’daki "Halkla Buluşma" 
etkinliğine giden Başbakan Erhürman’a teşekkürlerini iletti. 
“İngiltere’deki paydaşlarımız ile KKTC arasında kopmakta olan 
neredeyse unutulan bağları yeniden canlandırmak” gerekiyor diyen 
Deniz, bunun sağlanabilmesi için tedaviye ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Bu tedavi edici adımların Meclis tarafından yapılması gerektiğine 
işaret eden KTTO Başkanı, iki acil konu olduğunu belirtti.  
Deniz, bugün dünyadaki tüm ülkelerin yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı tanıdığını ve KKTC’nin yurt 
dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere de bir an önce bu hakkı tanıması 
gerektiğini söyledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların adayla 
bağlarının kuvvetlendirilmesinde ikinci yapılması gerekenin askerlik 
sorunu olduğunu kaydeden Deniz, “Bu geç olan tedaviyi bile 
yapmamız bizlere bir başlangıç sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. – 
 

 

 
 

Başbakan şahitliğinde 6 maddelik işbirliği protokolü 
Kıbrıs’ta yaşayan iş insanlarının dış pazarlara ulaşmasını sağlamak 
amacıyla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2018 yılının şubat ayında 
İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’yla bir işbirliği protokolü 
imzaladığını hatırlatan Deniz, İngiltere ile son yapılan temaslarda 
ise, Ekonomik Örgütler Platformu’nu (EÖP) oluşturan dört sivil 
toplum örgütünün birlikte yaptığı bir protokolün gündemde 
olduğunu kaydetti. Deniz, bu protokolün onursal şahidinin ise 
Başbakan Erhürman olduğuna vurgu yaptı. Altı maddelik 
protokolün içeriğine dair bilgi veren Deniz, “İngiltere’de yaşayan 
Kıbrıslı Türklerin; KKTC ile olan bağlarını geliştirmek. Kültürel, ticari, 
turizm alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak. Oradaki 
Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberliğini sağlayıcı projeleri de hayata 
geçirmektir. Orada bir bölünmüşlük var ve biz buna üzüldük. Bu 
birliklerin birlikteliğini korumak ve geliştirmek için projeler ve 
faaliyetler gerçekleştireceğiz” dedi. 
Protokolün ve İngiltere ziyaretinin değerlendirilmesiyle hemen 
çalışmalara başlayacaklarını belirten ve EÖP’yi oluşturan birlikler 
olarak stratejik çalışmaları tamamlayıp, bu çalışmaları 3 hafta sonra 
Başbakan’a göndereceklerini açıklayan Deniz, konuyu yakından 
takip edeceklerini kaydetti. 
 

KTTO’dan Güvenlik Kuvvetleri  Komutanı’na 
nezaket ziyareti 
 

19 Mart tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun ve Genel Sekreter Aysun Önet 
İleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

Genel Tarım Sigortası Fonu konusunda 
ithalatçılar ile toplantı 
 

19 Mart tarihinde; Genel Tarım Sigortası Fonu Tüzüğü’yle birçok 
gıda ürünü, alkollü  içecek ve petrol ürünlerinin ithalatına %2 
oranında gelen fon ile ilgili Odamızın hazılamış olduğu eylem planı 
üyeler ile paylaşılarak revize edildi. 
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CONAX Su Arıtma Cihazları Firması yetkilisi 
Serdar Günüz'ün Odaya ziyareti 
 

20 Mart tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, CONAX Su Arıtma 
Cihazları Firması Yetkilisi Serdar Günüz’ü kabul etti. Deniz’e, Dış 
İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkıran ve İş Geliştirme Uzmanı Şükran 
Özerdem eşlik etti. Üyelere yönelik su artıma hizmetleri sağlanması 
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 
 

KTTO’dan Finlandiya Lefkoşa Büyükelçisi’ne 
nezaket ziyareti 
 

21 Mart tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Finlandiya Lefkoşa 
Büyükelçisi Timo Heino'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, 
Startups4Peace projesi ve KEBE ile ilişkilerinin son durumu 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, AB nezdinde Kıbrıslı 
Rum Lider Nikos Anastasiadis’in hellim konusu ile Avrupa 
Komisyonu’na yazdığı mektup ve KKTC’de üzerinde çalışılan kamu 
reformu konusunda Odamızın görüşleri değerlendirildi. 
 

KTTO’dan Japonya Büyükelçiliği’ne nezaket 
ziyareti 

 

21 Mart tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran Japonya Büyükelçiliği 
Müsteşarı ve Ticaret Ataşesi Mitsuhiko Shinomiya ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyarette, KKTC iş dünyası ile Japon iş dünyasının 
ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı ve Japonya’nın Güney’le 
gerçekleştirmekte olduğu ticaret hacmi üzerine görüşüldü. 
Görüşmede ayrıca Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaret ve 
uygulamalar hakkında bilgi verildi. 
 

Oda, Başbakan’a pahalılık konusunda yazı 
gönderdi 
 

22 Mart tarihinde; Başbakan Tufan Erhürman’a pahalılık 
kaynaklarının saptanması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması 
hakkında gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Sayın Başbakan, 
Hükümetinizin kuruluşunun üstünden bir yılı aşkın bir zaman geçti. 
Kıbrıs Türk halkı, bu süre içinde çeşitli zorluklarla karşılaştı. Özellikle 
Türk Lirası’nın değerini etkileyen olayların yoğunlaştığı dönemde 
sizinle işbirliği yaparak bu zorluklara göğüs germeye; sizlere hem 
karar alma süreçlerinde, hem de kamuoyuna yönelik mesajlarınız 
sürecinde destek olmaya çalıştık.  
İnancımız şudur ki, başkanlığınızda kurulan hükümet bütün bu 
zorlukları aşmak için iyiniyetli arayışlar içinde olmuş ve samimiyetle 
çalışmıştır. Bu süreç, ülkemizdeki en önemli sorununun pahalılık 
olduğunu da bir kez daha göstermiştir. Pahalılık, halkımızın günlük 
hayatını idame ettirmesini zorlaştırmakla kalmamakta, 
ekonomimizin rekabet gücünü de düşürerek mal ve hizmet 
üretimini adeta imkansız hale getirmemektedir. 
Hükümetinizden beklenen, pahalılık kaynaklarının saptanması ve – 
 

 

bu konuda gerekli önlemlerin alınmasıdır. Buna karşın hükümet, 
yeni verilerle fiyat seviyesini yükseltecek davranışlar 
sergilemektedir. Genel Tarım Sigortası Fonu’nu güçlendirmek için 
devreye konulan ve tarım ürünleri ithalatından %2 oranında vergi 
alınması kararınız buna tipik bir örnektir. Odamıza, başka ithal 
ürünlere de yeni vergiler getirileceği konusunda bilgiler 
aktarılmaktadır. İthalat vergilerinin artırılması, kamu harcamalarını 
karşılamanın yolu olarak benimsenmişse KKTC piyasasının giderek 
daha pahalı hale gelmesi, tüketici refahının düşmesi ve iş 
olanaklarının daralması kaçınılmaz bir son olarak karşımıza 
çıkacaktır. Ülkemiz, turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinden 1.6 
milyar dolarlık kaynak sağlamaktadır. Uygulanmaya çalışılan 
ithalattaki fonları yükseltme politikası, KKTC’de yaşamı 
pahalılaştırırken turizm ve yüksek öğrenim sektörleri için de ciddi 
bir tehdit oluşturmaktadır. Piyasamızı pahalı hale getirerek 
bindiğimiz dalı kesmekteyiz.  
Bu gerçekler ışığında hükümetinizi, izlemekte olduğu ithalat 
vergilerini artırma politikasını terk etmeye ve pahalılığın esas 
kaynağı olan kamu harcamaları ve bu harcamalarının finansmanının 
sağlanması konusunda ciddi önlemler almaya çağırır, ilk olarak 
tarım ürünleri ithalatına konan %2 oranındaki verginin geri 
alınmasını ve pahalılık yaratacak her türlü karardan özenle 
kaçınılmasını talep ederiz. 
 

Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım Sigorta 
Fonu hakkında görüşme 
 

22 Mart tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri; Serhan Kaner, Vargın Varer, Emre Olgun ve 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri Başbakan’a ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette, Tarım Sigorta Fonu ile ilgili yaratılan pahalılık görüşüldü. 
 

Tüyap Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen’in 
Odaya ziyareti 
 

25 Mart tarihinde; TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen, 
KTTO Başkanı Turgay Deniz’e bir nezaket ziyaretinde bulundu. 
Gökmen, Deniz’e fuarlar hakkında davetlerini iletti. 
 

KTTO’da "Hellim'in Coğrafi Konumu" konulu 
toplantı gerçekleşti 
 

25 Mart tarihinde; Oda Başkanı Turgay Deniz ile Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası Başkanı Candan Avunduk "Hellim'in Coğrafi Konumu" konulu 
toplantı gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen 
görüşmede Oda Başkanlarına, KTTO Ticaret Uzmanı İzzet Adiloglu 
ve Dış İlişkiler Uzmanı Hasan Engelkıran eşlik etti. 
 

KTTO’da Genel Tarım Sigortası Fonu hakkında 
basın toplantısı düzenlendi 
 

25 Mart 2019 tarihinde düzenlenen etkinliğin haberi aşağıdaki 
gibidir; 
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“İthalat ve Vergi Artırma Politikanızı Değiştirin” 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Genel Tarım Sigortası Fonu 
hakkında basın açıklaması düzenlendi. KTTO, hükümetten, ithalat 
ve vergi artırma politikasını değiştirmesini isteyerek, “Pahalılığın 
esas kaynağı kamu harcamalarıdır. Bu konuda önlem alın” 
çağrısında bulundu. 
Ticaret Odası, “Ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Hükümet 
vergileri her gün daha da artırarak buna katkıda bulunuyor” 
açıklaması yaptı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bugün düzenlenen basın toplantısında 
tarım ürünleri ithalatındaki yeni vergi ve elektrik maliyetleri 
değerlendirildi. Oda yönetimi ve iş insanlarının katıldığı basın 
toplantısında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz 
konuştu.Deniz, “Hükümet sadece bizleri değil, kendini de zora 
sürüklüyor, bindiği dalı kesiyor” diyerek, “Odamızın pahalılık 
konusunda tavrı nettir. Kuzeyin pahalı olmasına karşısıyız. 
Hayatımızı ucuzlatmak için her türlü kesin ve sonuç alıcı eylemi 
yapma kararlılığındayız. Bu basın toplantısı Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın önümüzdeki günlerdeki eylem planının ilk adımıdır” dedi. 
 

İlk Değerlendirme Vergi İçin… “Pahalılığın Temelinde Bu Küçük 
Vergi Dilimleri Var” 
İlk olarak Genel Tarım Sigortası Fonu Tüzüğü’nde yapılan 
düzenlemeye işaret eden, fonun desteklenmesi için tarım ürünleri 
ithalatına yüzde 2’lik yeni vergi konduğunu belirten Deniz, küçük 
görünen bu tip vergilerin, ürünlerin adaya girişteki maliyetini 
artırdığını, bunun da tüketiciye yansıdığını söyledi. “Pahalılığın 
temelinde önemsiz olarak algıladığımız bu küçük vergi dilimleri var” 
değerlendirmesinde bulunan Turgay Deniz , “Bir adımda yüzde 1, 
diğer bir adımda yüzde 2 gibi önemsiz görünen rakamlar birleşiyor, 
karşımıza pahalılık canavarı olarak dikiliyor. İlk adımda iş 
insanlarının ödediği bu vergiler sonuç olarak halkın cebinden 
çıkıyor” şeklinde konuştu. 
 

Elektrik… “İş Yerleri Bu Elektrik Maliyetiyle İş Yapamaz” 
Elektrik maliyetleriyle ilgili de konuşan Deniz, “Elektrik maliyetlerini 
karşılayamıyoruz. İnsanlarımız bu elektrik maliyetiyle yaşayamaz. İş 
yerleri bu elektrik maliyetiyle iş yapamaz” dedi. Deniz, zamanında 
yapılmayan yatırımların, atılmayan adımların halkın karşısına 
elektrik sorunu olarak çıktığını söyledi. 
 

 

“Yeni Fon ve Vergilerin Geleceği Endişesi Var…” 
Kamu maliyetleriyle ilgili de konuşan de Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz, kamunun halk üzerindeki yükünün her geçen 
gün arttığını söyledi. 
Ciddi ekonomik sorunlara, piyasadaki daralmaya rağmen 852 
milyon TL’lik açığı olan bir kamu bütçesi hazırlandığını belirten 
Deniz, “Türkiye yardımlarının zamanında gerçekleşmesi için hiçbir 
önlem alınmadı” eleştirisinde bulundu. Deniz, hükümetin, 
kamudaki harcamaları karşılayabilmek için yeni vergi düzenlemesi 
yapma eğilimi gösterdiğini belirterek, “Bu eğilimi frenleyebilmek, 
ticaret kesimi olarak tepkimizi göstermek için buradayız” dedi. 
“Bu gidişat hayatı çekilmez, iş yapmayı imkansız hale getirecek. İş 
yerleri kapanacak , insanlarımız işsiz kalacak” uyarısında bulunan 
Turgay Deniz şunları ekledi: 
“Pahalılığı artıracak yeni fon ve vergilerin geleceği endişesi 
yaratılıyor. Hükümetinizi, izlemekte olduğu ithalat ve diğer 
vergilerini artırma politikasını terk etmeye ve pahalılığın esas 
kaynağı olan kamu harcamaları ve bu harcamalarının finansmanının 
sağlanması konusunda ciddi önlemler almaya çağırır, pahalılık 
yaratacak her türlü karardan özenle kaçınılmasını talep ederiz.” 
 

“Ülkemizdeki En Önemli Sorun Pahalılık” 
Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının, 
döviz kurlarındaki dalgalanmaların ekonomik durgunluğa ve sabit 
gelirli vatandaşların alım gücünde ciddi kayıplara neden olduğunu 
anımsatan Deniz, “Ülkemizdeki en önemli sorun pahalılıktır” dedi. 
Turgay Deniz, pahalılığın sadece halkın hayatını zorlaştırmadığını, 
ekonominin rekabet gücünü de düşürdüğünü, mal ve hizmet 
üretimini adeta imkansız hale getirdiğini kaydetti. 
Deniz, “Pahalılıkla mücadele, küçük gibi görünen pahalılık 
unsurlarının fiyat üzerindeki etkilerini kararlılıkla temizlemeyi 
gerektirir. Oysa bunun tam tersi yapılıyor. Var olan vergileri her gün 
biraz daha artırarak bu pahalılığa katkıda bulunuluyor” dedi. 
 

KTTO, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili 
UBP, DP ve YDP’yi ziyaret etti 
 

20 ve 25 Mart tarihlerinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı 
Turgay Deniz ve bazı yönetim kurulu üyeleri; Ulusal Birlik Partisi 
(UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) 
ziyaret ederek ‘Kamu Reformu’ diye bilinen Kamu Görevlileri Yasa 
Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. 
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Merkez binasını ziyaret - 
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eden KTTO heyetini kabul etti. Tatar, kabuldeki açıklamasında, 
kamu reform diye sunulan yasa tasarısı konusunda kendilerinin de 
olumsuz buldukları yönler olduğunu ifade ederek KTTO’nun 
yaklaşımlarını mutlaka dikkate alacaklarını kaydetti. 
 

 
 

DP Genel Merkez binasında gerçekleşen görüşmeye ise DP Genel 
Sekreteri Afet Özcafer başkanlık etti. Yasa tasarısı konusunda görüş 
ve önerileri için KTTO’ya teşekkürlerini sunan Özcafer, Odanın 
ekonomik konulardaki önerilerini dikkatle takip ettiğini de 
vurguladı. DP Genel Başkan Yardımcısı Okyay Sadıkoğlu ve diğer 
yetkililer ziyarette hazır bulundu. 
 

 
 

Ticaret Odası’nı YDP Genel Merkez binasında kabul eden YDP Genel 
Başkanı Erhan Arıklı, yasa tasarısı ile ilgili görüşlerini anlattı ve bu 
yasanın gerek komitede ve gerekse Meclis Genel Kurulu’nda 
değiştirilebilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. 
 

Oda, Cumhuriyet Meclisi’ne Kamu İhale 
(Değişiklik) Yasa Tasarısı’na İlişkin yazı 
gönderdi 
 

25 Mart 2019 tarihinde; Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, 
Bütçe ve Plan Komiyesi Başkanı Fikri Toros’a Kamu İhale (Değişiklik) 
Yasa Tasarısı’na ilişkin gönderilen Oda’nın görüş ve önerileri  
aşağıdaki gibidir; 
 

1. Doğrudan Alım (Esas Yasanın 24. Maddesi) 

Tasarı’nın 10. maddesi esas yasanın 24’üncü maddesini 
değiştirmektedir. Söz konusu değişiklikle doğrudan alımlardaki mal 
ve/veya hizmet alımları KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 10 katına 
kadar olan sınır 100 katına ve yapım işleri KDV hariç aylık brüt 
asgari ücretin 20 katına kadar olan sınır 140 katına çıkarılmaktadır. 
 

 

Ayrıca, esas yasanın 24’üncü maddesine yeni fıkralar eklenerek 
kapsam genişletilmektedir. Bu doğrultuda yeni eklenen 2. 3. 4. ve 5.  
fıkralarda herhangi bir üst sınır şartı da getirilmemektedir. Benzer 
bir şekilde, mevcut yasada bulunan 1. fıkranın Ç bendinde belirtilen 
KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 50 katı sınırı kaldırılmıştır. 
Bunlarla birlikte, 24’üncü maddeye yeni eklenen 3. fıkradaki 
‘’doğrudan alım yöntemi ile yurt dışından temin edilebilir’’ 
bağlamında alınacak malın yurt içinden temin edilmesine yönelik 
ithalat konusunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan görüş alınması 
şartının yer almaması da dikkat çekicidir. 
Yukarıda belirtilenler çerçevesinde, oranlardaki artışın ve kapsamın 
genişletilmesi devletimizin zarara uğramasına ve uygulamanın 
suistimale açık hale gelmesine dair endişeler bulunmaktadır. 
Önerimiz, ilgili değişikliğin sadece mağduriyetleri önlemesine 
yönelik acil durumlar ve buna bağlı ihtiyaçlar tanımlarının 
güncellenmesiyle sınırlı kalması ve uygulamadaki mevcut oranların 
ve kapsamın aynen korunmasıdır. 
Tüm bunlara ilave olarak 24’üncü maddenin mevcut yasadaki 3. 
Taslaktaki yeni 9. fıkrasında yapılan değişiklikte doğrudan alımlarla 
ilgili bilgilerin internet sitesinde yayınlanması konusunda belli bir 
eşik altındakilerin muaf tutulması mevcut uygulama ile 
karşılaştırıldığında şeffaflığı azalmaktadır. 
 

Önerimiz, bahis mevzusu değişikliğin yapılmaması ve mevcut 
uygulamanın aynı kalmasıdır.  
 

2. İstisnalar (Esas Yasanın 17. Maddesi) 

Tasarı’nın 8. maddesi esas yasanın 17’nci maddesini 
değiştirmektedir. Öngörülen değişiklikle, Devlet Emlak ve Malzeme 
Dairesi, İTEM, Turizm Endüstri Teşvik ve Orman Arazisi yasaları 
altında yapılacak kiralama ve kiraya verme işlemlerinin istisna 
sayılması bu maddeye eklenmiştir. Bu uygulamayla yatırımları 
teşvik etmek için devletin düşük kira geliri talep etmesini 
sağlayabilme amacının olabileceği değerlendirilmekte ve anlaşılır 
bulunmakla birlikte, belirtilen kiralamaların kamu ihalesi dışında 
bırakılması şeffaflık ve fırsat eşitliği açısından sorun olabilecek ve 
kamu gelirlerine zarara uğratabilecektir. 
 

Önerimiz, istisnayı düzenleyen ilgili maddede herhangi bir 
değişikliğin yapılmamasıdır. 
 

3. İhale Değerinin Belirlenmesi (Esas Yasanın 19. Maddesi) 

Tasarı’nın 9. maddesi esas yasanın 19’nci maddesinin 3. fıkrasını 
değiştirmektedir. Mevcut düzenlemede ihale keşif değeri / tahmini 
değer ihale duyurusunda ve şartnamede açıklanmaktadır. Ancak, 
Tasarı’da bu usul kaldırılarak ihale keşif değerin / tahmini değerin 
açıklanması teklif fiyatları ile birlikte olacağı ifade edilmektedir. 
Öngörülen bu yöntem şeffaflık ve fırsat eşitliği açısından sakıncalar 
barındırmaktadır. 
 

Önerimiz, Taslağın belirtilen maddesinin Taslak’tan çıkarılması ve 
esas yasanın ilgili maddesinde bir değişikliğin yapılmamasıdır. 



11 
 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye İş Bankası 
arasında protokol imzalandı 
 

26 Mart 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye 
İş Bankası arasında kredi kartı protokolü imzalandı. 
KTTO’da düzenlenen törenle imzalanan protokol çerçevesinde, 
KTTO üyeleri, yüzde 20 daha fazla maxipuan ve maximil 
kazanabilecekleri KTTO Kart sahibi olabilecek. 
Törende konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO logosunun yer 
alacağı kredi kartıyla Oda üyelerinin çeşitli avantajlara sahip 
olacağını söyledi. Deniz, bu uygulamanın gerçekleşmesine vesile 
olanlara teşekkür etti. 
 

 
 

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de 
imza töreninde yaptığı konuşmada banka hakkında bilgi verdi. 
Kartın “business card” özelliklerine ek olarak yüzde 20 daha fazla 
mil ve puan avantajı sağlayacağını anlatan Şahismail, visa ve master 
card logosuyla dünyadaki tüm ödeme noktalarında 
kullanılabileceğini söyledi. Şahismail, kartın şirket yöneticileri ve 
çalışanlarına farklı farklı kart limitleri, ödeme yapılabilecek sektör 
seçeneği ve taksitlendirme izinleri sağlayabilecek şekilde 
tanımlanma özelliği bulunduğunu da anlattı. 
Konuşmalarına ardından protokol imzalandı. 
 

 
 

 

KTTO’dan Avusturya Lefkoşa Büyükelçisi ile 
Hollanda Lefkoşa Büyükelçisi’ne nezaket 
ziyareti 
 

 
 

27 Mart 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve Dış ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran, Avusturya 
Lefkoşa Büyükelçisi Dr. Eva Ziegler ile Hollanda Lefkoşa Büyükelçisi 
Nathalie Jaarasma'ya ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyaretlerde, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
KTTO Başkanı Deniz, büyükelçilere özel Oda logolu Lefkara işlerini 
hediye etti. 
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Türkan Aziz’in vefatıyla ilgili yayınlanan 
başsağlığı mesajı 
 

 
 

Başbakanlık’a e-dönüşüm konularıyla ilgili 
Burak Başel’in Oda’yı temsil edeceği belirtilen 
yazı gönderildi 
 

28 Mart 2019 tarihinde; Başbakanlık E-Devlet Yürütme Kurulu’na 
gönderilen yazıda, 14 Şubat 2019 tarihli e-dönüşüm izleme, 
değerlendirme kurulunun kararına istinaden; bilgi toplumu ve e-
dönüşüm konularındaki stratejileri ve planları, kamu-özel sektör 
ilişkilerini ve yöntemlerini değerlendirip, izleme ve bu konularda 
Yürütme Kurulu’na görüş ve önerilerde bulunma hususunda 
çalışmalara destek vermek üzere Odamızı Sayın Burak Başel’in 
temsil edeceği bildirilmiştir. 
 

Ticaret Odası 56. Olağan Genel Kurulu yapıldı 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 56. Olağan Genel Kurulu 
yapıldı. Genel Kurul toplantısına, Başbakan, ilgili bakanlar, siyasi 
parti başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı, sivil 
toplum örgütü temsilcileri ile iş dünyası katıldı. 
Saygı duruşunun ardından başkanlık divanının oluşturulmasıyla 
başlayan genel kurul toplantısında açılış konuşmasını Divan Başkanı 
İsmail Sayı yaptı. 
Toplantıda, Başbakan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, UBP Genel 
Başkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil 
Nami, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, YDP Genel 
Başkanı Erhan Arıklı, TOBB ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 
Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz – 
 

 

 
 

konuşma yaptı. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların yaşamımızı etki 
altına aldığını ve geçtiğimiz günlerde Türk Lirası’nın döviz kurları 
karşısında bir günde yaşadığı %5’lik değer kaybının endişe 
yarattığını söyleyen KTTO Başkanı Deniz, böyle bir ortam içinde 
yaşamaya ve çalışmaya hazır olmamız gerektiğini belirtti. 
Deniz, “Reel ekonomiyi büyütecek, insanlarımıza iş yapma yatırım 
yapma olanağı sağlayacak, istihdamı artıracak tedbirleri ve bunları 
güçlendirecek yapısal reformları bir gün dahi gecikmeden yürürlüğe 
koyarak hazır olabileceğiz” ifadelerini kullandı. 
“Yatırım yapmayı ve iş yapmayı cezbedecek önlemler sürat ve 
kararlılıkla alınmalıdır” diyen Deniz, Kuzey Kıbrıs’ta yatırım iklimini 
iyileştirmek için ulaşım, enerji, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiziki 
altyapının iyileştirilmesine yönelik adımların atılması ve bu 
yatırımların Kamu Özel İşbirliği Modeliyle hayat bulması gerektiğine 
dikkat çekti. 
 

 
 

Deniz, bu adımların, ekonomik büyümenin hızlanmasına önemli 
seviyede katkı sağlaycağını belirtti. 
Konuşmaların ardından devam eden toplantıda, 55’inci çalışma 
döneminin Mali ve Faaliyet Raporları görüşüldü. Raporların 
aklanmasının ardından Genel Kurul, Oda murakıbının tayini, dilek ve 
temennilerin sunulması ile tamamlandı. 
Oda Meclisi’nin ve Yönetim Kurulu’nun belirleneceği Genel Kurul 
ise yaklaşık bir yıl sonra yapılacak. 
 

 


