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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

HAZİRAN 2019 
 

KTTO bayram mesajı yayınlandı 

 

2 Haziran 2019 tarihinde; İslam alemi için kutsal olan bir Ramazan ayını daha geri bırakmaya hazırlanıyoruz. 
İslam dini, Ramazan ayının ve orucun simgelediği kutsiyeti, insanların birbirileri ile yardımlaşarak hayatın 
zorlukları ile mücadele etmelerine atfetmiştir.  
Ramazan Bayramı'nı yaşamaya hazırlandığımız bu günlerde, Kıbrıs Türk halkı olarak biz de, dayanışmanın ne 
denli önemli olduğunu gösteren günlerden geçiyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması ve refah 
seviyesinin yükselmesi, birlikte ve dayanışma içinde daha çok çalışmak ve daha çok üretmekle mümkün 
olabilecektir.  
Bu inançla, tüm İslam aleminin ve Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramını kutlar, bütün iş insanlarımıza ve 
çalışanlarımıza başarılar dileriz. 
 

Ramazan Bayramı için görsel paylaşıldı 
 

 
 
 

"Doğanı Koru! Geleceğini Koru!" 
 

7 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevre temizliği 
etkinliklerine KTTO logolu çöp poşetleri tedarik ederek destek vermeye devam ediyor. Odamız tarafından 
“Doğanı Koru! Geleceğini Koru!" etiketli çöp poşeti dağıtımı ile katkı sağlanan üçüncü çevre temizliği aktivitesi 
Akdeniz bölgesinde "İyilik Gönüllüleri Grubu" ve "Studio Oniki" tarafından gerçekleştirildi. 
 

 
 
Hükümetten 
Beklentiler ile ilgili 
basın açıklaması 
yapıldı 
 
 
Ekonomik Örgütler 
Platformu'nun gaz 
arama faaliyetleri ile 
ilgili basın açıklaması 
 
 
KTTO Başkanı Deniz, 
“Kuzey Kıbrıs 
Girişimcilik ve Küçük 
İşletme Geliştirme” 
konulu panelde 
sunum yaptı 
 
 
Yeni kurulan 
hükümete nezaket 
ziyaretleri 
gerçekleştirildi 
 
 
Deniz: “Geçiş 
noktalarının derhal 
hızlandırılması 
gerekiyor” 
 
 
Kıbrıs İktisat Bankası 
ve Limasol Türk 
Kooperatif Bankası 
ile görüşmeler 
gerçekleştirildi 
 
 
KTTO Başkanı Deniz, 
İtalyan 
Büyükelçisi’ne 
nezaket ziyareti yaptı 
 
 
TC Lefkoşa 
Büyükelçiliği 
Müşavirleri'nden 
KTTO'ya ziyaret 
 
 
Telsim’den KTTO’ya 
ziyaret 
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Ekonomik Örgütler Platformu'nun gaz arama 
faaliyetleri ile ilgili basın açıklaması 
 

12 Haziran 2019 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir; 
 

Merkezinde Kıbrıs adasının yer aldığı Doğu Akdeniz'deki keşfedilmiş 
ve keşfedilmemiş doğal gaz kaynakları ile ilgili gelişmeler 
tarafımızdan büyük bir endişe ile izlenmektedir. Bölgemizin sahip 
olduğu düşünülen doğal gaz kaynaklarının bölgesel işbirliğinin 
geliştirilmesine ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yardımcı 
olması düşünülürken tam tersi bir yönde yaşanan gelişmelerle 
gerginliklere neden olması hepimizi düşündürmelidir. Bu olumsuz 
gelişmenin başlıca nedeni, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk tarafının 
ısrarlı “ortak yönetim” önerisine karşılık bu kaynakları tek yanlı 
olarak geliştirme girişimleridir. Kıbrıslı Türklerin de adaya ait doğal 
kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Rumlar kadar hakkı vardır ve bu 
kaynakların ekonomik anlamda kullanılması, mutlaka her iki tarafa 
menfaat sağlayacak şekilde; Kıbrıs sorununa, bölge ve dünya 
barışına katkı koyacak şekilde değerlendirilmelidir. Bu durumda 
yapılması gereken, kaynak arama ve çıkarma faaliyetlerine ara 
vermek ve uzlaşma çabalarını hızlandırmaktır. Saptanan kaynaklar, 
ancak uzlaşma halinde ekonomik bir faydaya dönüştürülebilir. Bu 
kaynaklar bir çatışma vesilesi değil “uzlaşma ve işbirliği ödülü” 
olarak düşünülmelidir. Örgütlerimiz, Türkiye’nin bölgede yaptığı 
arama faaliyetlerini desteklerken; bölgemizdeki gelişmeleri endişe 
ile izlemekte ve bu gelişmelerin Kıbrıs başta olmak üzere Doğu 
Akdeniz’de gerginliği ciddi oranda artırdığına da özel olarak dikkat 
çekmektedirler. Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 
 

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na nezaket 
ziyareti 
 

 
 

11 Haziran 2019 tarihinde; Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Erhan 
Erçin; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Emre Olgun ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Dış 
ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
Başkanı Candan Avunduk, Genel Sekreter Yardımcısı Leyla Mahrum 
arasında toplantı yapıldı. Toplantıda, hellim tescili konusunda 
yaşanan gelişmeler görüşüldü. 
 

 

 

 
 

Hükümetten Beklentiler ile ilgili basın 
açıklaması 
 

11 Haziran 2019 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir; 
 

KKTC'de hükümetlerimizin kısa ömürlü olması gerçeği bir kez daha 
karşımıza çıkmış ve Ocak-2018'de kurulan dört partili koalisyon 
hükümetinden 15 ay sonra yeni bir hükümet olarak UBP-HP 
koalisyonu kurulmuş ve Cumhuriyet Meclisi'nden güven oyu 
almıştır. 
Güvenoyunun alınmasının ardından gelen Ramazan Bayramı 
tatilinden sonra yeni hükümetimiz etkili bir şekilde iş başı yapmak 
durumdadır. Bu kapsamda yeni hükümeti bekleyen görevlerin 
başında, daralan KKTC piyasasında hareketlilik sağlamak için 
gerekli tedbirleri almak gelmektedir. 
Piyasa hareketlerinde yaşanan daralma nedeniyle iş 
insanlarımızdan çalışanlarımıza ve kamu maliyesine kadar her 
kesim ciddi bir “gelir yetersizliği” tehdidi altındadır. Gelir 
yetersizliği ile mücadele etmenin en bilinen yolu, ürettiğimiz mal 
ve hizmetlere olan dış talebi canlı tutmak, bu talebi elimizden 
geldiğince artırmaktır. İçine girmekte olduğumuz yaz aylarında 
turizm sektörüne hareketlik kazandırmak ve yükseköğrenim 
kurumlarımızın arzulanan verimliğe erişmelerini sağlamak 
ulaşmayı hedeflememiz gereken başlıca sonuçlar olmalıdır. Yeni 
hükümetin, ulaşım başta olmak üzere dış talebi canlı tutmamıza 
yardımcı olacak mal ve hizmetlerde ucuzluk sağlayacak önlemleri 
almasını bekliyoruz. 
Hükümet, kısa vadede bu tedbirleri alırken orta ve uzun vadeli 
olarak yapısal reformları gündemine almalı, böyle bir reform 
programını destekleyecek şekilde Türkiye ile ekonomik ve mali 
işbirliği protokolünü imzalama hedefiyle yoğun bir şekilde 
çalışmalıdır. Türkiye ile imzalanması gereken bu protokol, sadece 
mali kaynak akışını sağlayacak bir araç olarak değil aynı zamanda, 
KKTC ekonomisini dönüştürmeye yardımcı olacak bir program 
olarak değerlendirilmelidir. 
Yeni hükümetimizin son dönemlerdeki “kısa ömürlülük” sorununu 
aşarak dönem sonuna kadar görev yapmasını ve çalışmalarında 
başarılı olmasını dileriz. 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz, 
“Kuzey Kıbrıs Girişimcilik ve Küçük İşletme 
Geliştirme” konulu panelde sunum yaptı 
 

 
 

13 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ve 
International Management Development Association (IMDA) iş 
birliğinde 28. düzenlenen "Dünya İşletmecilik Kongresi"ne katıldı. 
Bedesten'de 13 Haziran, Perşembe günü açılışının yapıldığı 
kongrede konuşma yapan KTTO Başkanı Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisi ile KOBİleri ve KKTC'deki girişimcilik 
ekosistemiyle ilgili sunum yaptı. 
"North Cyprus Enterpreneurship and Small Business 
Development" konulu panelde konuşan Deniz, KKTC ekonomisiyle 
ilgili statistik verileri sunarak, KTTO tarafından on birincisi 
hazırlanan "2018-2019 Rekabet Edebilirlik Raporu"na ait bazı 
verileri paylaştı. 
KTTO Başkanı, ülke ekonomisinin kalkınmasında girişimciliğin ve 
girişimcilerin önemine değindi. 
 

Ali Gürsoy’un vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı 
yayınlandı 
 

 
 

 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a 
nezaket ziyareti 
 

 
 

13 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Hasan Taçoy'a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette; Türkiye ile imzalanacak ekonomik ve mali iş birliği 
protokolü, dış talep, yapısal reformlar ve enerji konularının 
ekonomideki önemine değinildi, bu konularda karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
 

Telsim Vodafone Genel Müdürü Alper, KTTO 
Başkanı Deniz'i ziyaret etti 
 

 
 

14 Haziran 2019 tarihinde; Telsim Vodafone Genel Müdürü Cenk 
Alper, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. 
Alper ve beraberindekiler KTTO Başkanı Deniz tarafından 
tarafından kabul edildi. 
Görüşmede Deniz’e, KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ve İş 
Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem eşlik etti. 
Oda üyelerine yönelik ortaklaşa workshopların düzenlenmesinin 
değerlendirildiği toplantıda, dijitalleşme yönünde ortak protokol 
imzalanması üzerine görüşüldü. 
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Kıbrıs İktisat Bankası'ndan KTTO'ya ziyaret 
 

 
 

14 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs İktisat Bankası, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs İktisat Bankası Şube Müdürü 
Yeliz Azak’ı kabul etti. 
Toplantıya, KTTO İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem ile Üye 
Sicil ve Ticari İşlemler Görevlisi Gülcan Kavaz katıldı. 
Üyelere yönelik iş birliği sağlanması üzerine görüş alışverişinde 
bulunuldu. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti Başbakan 
Tatar’ı ziyaret etti 
 

 
 

14 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, 
Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, Başbakan 
Tatar tarafından kabul etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan 
Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, koalisyon hükümetinin 
de hayırlı olması temennisinde bulundu. 
4’lü koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bir an önce 
yeni hükümetin kurulması için bir basın bildirisi yayımladıklarını 
anımsatan Deniz, kısa sürede hükümeti kurak zor görevi 
üstelendiği için de Başbakan Tatar’a teşekkür etti. 
Ülkede büyük bir ekonomik kriz ortamı ve bir çok sorun olduğuna 
işaret eden Deniz, Maliye Bakanlığı yapmış, ekonomiye karşı – 
 
 

 

 
 

duyarlı bir kişinin başbakan olmasının ülke için büyük bir şans ve 
avantaj olduğunu vurguladı. 
Bu süreçte cesur olmak gerektiğini ve bir çok sorunun cesur siyasi 
iradeyle çözülebileceğini ifade eden Deniz, zor süreçte KTTO 
olarak ellerini taşın altına koymaya ve projeler üretmeye, yapısal 
reformlara destek olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. 
Başbakan Ersin Tatar da, konuşmasına bugün hayatını kaybeden, 
KTTO başkanlığı da yapmış Ali Gürsoy’a Allah’tan rahmet ve yaslı 
ailesine başsağlığı dileyerek başladı. 
Bir takım meselelerin önlerinde durduğunu, ekonomik sektörlerin 
daha da büyüyebilmesi, daha adil bir gelir dağılımı gibi bir çok 
konuda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başbakan Tatar, bir 
süredir askıda olan TC ile ekonomik işbirliği protokolü için de 
çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. 
Başbakan Tatar, 2019 için ayrı, 2020-2021 için ayrı bir protokol için 
çalışmaların devam ettiğini aktararak, petrol fiyatlarında biraz 
düşüş olduğunu, dövizin de istikrara kavuşması ile süreç içinde 
ekonomide bir takım dengelerin oluşabileceğini söyledi. 
Ülkede büyük projelere önem verilmesi gerektiğini, bunun başında 
yollar ve enerji konusunun geldiğini ifade eden Başbakan Ersin 
Tatar, kablo ile elektrik getirilmesinin önemine değindi. Tatar, 
enerji maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini 
anlattı. 
KKTC’ye sahip çıkmak için herkesin kendi üzerine düşeni, gerekli 
yatırımları yapması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Tatar, o 
zaman ekonomik büyümenin mümkün olabileceğini vurguladı. 
Başbakan Tatar, HP ile uyumlu bir hükümet modeli 
oluşturduklarını, ekonomi, Kıbrıs konusu, TC ile ilişkiler konusunda 
uyumlu olduklarını ifade ederek, bunun da ülkede güvenli bir 
ortamın yaratılması bakımından önemli olduğunu kaydetti. 
Adaletli gelir dağılımın önemine işaret eden Başbakan Tatar, kamu 
reformu ve belediyeler reformu konusundaki çalışmaların da 
devam ettiğini anlattı. 
Hep birlikte, ülkenin geleceği ve refahı için çalışmaları 
sürdüreceklerini söyleyen Başbakan Tatar, yaz döneminde Meclis 
komitelerinin çalışacağını, yasaların hazır olması halinde de 
Meclis’in olağanüstü toplanarak, yasaların geçirebileceğini 
kaydetti. 
Başbakan Tatar, “Zaman çalışmak zamanıdır” dedi. 
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Babalar Günü için görsel paylaşıldı 
 

 
 

Deniz, BRT TV’de yayınlanan “Gün Ortası” 
programına canlı bağlantı ile konuk oldu 
 

18 Haziran 2019 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz’in BRT’de 
yayınlanan Gün Ortası programında yaptığı açıklamalara ilişkin 
haber aşağıdaki gibidir; 
 

Geçiş noktalarının derhal hızlandırılması 
gerekiyor 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, yaşanan kur farkı 
sebebiyle Güney’den Kuzey’e artan geçişleri değerlendirdi. Deniz, 
ülke ekonomisini güçlendirmek için geçişlerin derhal hızlandırılması 
gerektiğine işaret etti. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sınır kapılarından yapılan girişlerin 
2018 yılında 1 milyon 600 bin olduğunu, 2019’un ilk altı ayına 
bakıldığında ise geçen yıla oranla bu sayının önemli ölçüde arttığını 
söyleyen KTTO Başkanı Deniz, geçişlerdeki yolcu sayısının yıl 
sonunda 2 milyona varacağını ön gördüklerini aktardı. Deniz, 
hükümete seslenerek geçiş noktalarında yaşanan kuyrukların 
ivedilikle bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Deniz, “Ülkemizde yaşanan döviz krizi sonrasında gerek 
ihracatımızda gerekse diğer ekonomik verilerimizde düşüş 
görülürken ithalatımızda yüzde 20 oranında artış gerçekleşmiştir. 
Ve bu gerçekleşen ithalatı tüketen biz Kıbrıslı Türkler değiliz. Bu 
yükselen ithalatın alıcısı Güney’den gelen komşularımızdır” dedi. 
Kayıt altına alınmaktan çekinen Kıbrıslı Rumların alışverişlerinde 
kredi kartı kullanmamaya özen gösterdiğini belirten Deniz, ülkeye 
önemli miktarda nakit girişi sağlandığına ve bunun ekonomiyi canlı 
tuttuğuna vurgu yaptı. Bu bağlamda yapılan geçişlerin 
ekonomimize fayda sağlaması ve süreklilik kazanması için – 
 

 

kapılarda yaşanan çilelere bir an önce son verilmesi gerektiğini 
söyleyen KTTO Başkanı, geçişlerin hızlandırılması için önerilerde 
bulundu. Kayıt altına alınan kişilerin tekrar işlenmemesi, geçiş 
yollarının artırılması, muhaceret işlemlerini yapacak memurların 
artırılması, Kuzey’e geçen Rum müşterilerin alışveriş haklarının ne 
olduğunu açıklayan bilgilendirme kitapçıklarının hazırlanması 
gerektiğini söyleyen Deniz ayrıca, Rum müşterilerin daha rahat 
alışveriş yapabilmeleri adına dükkan sahipleri ile satış elemanlarına 
dil eğitimi verilmesi gerektiğini söyledi.  
 

Limasol Türk Kooperatif Bankası KTTO'yu 
ziyaret etti 
 

 
 

18 Haziran 2019 tarihinde; Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. KTTO Başkanı Turgay Deniz, 
Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen 
Öztürkler, Lefkoşa Şube Müdürü Havva Beşiktaş ve Pazarlama 
Müdürü Ali Kayımzade’yi kabul etti. 
KTTO Başkanı Deniz'e, KTTO İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem 
eşlik etti. Üyelere yönelik iş birliği sağlanması üzerine görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
 

KTTO’dan İtalyan Büyükelçisi’ne nezaket 
ziyareti 
 

18 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkıran, İtalya’nın Lefkoşa 
Büyükelçisi H.E. Andrea Cavallari’ye ziyaret gerçekleştirdi. 
 

DAÜ İşletme ve Ekonomi Dekanı, KTTO Başkanı 
ziyaret etti 
 

20 Haziran 2019 tarihinde; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve 
Ekonomi Dekanı Prof. De. Selcan Timur, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. Timur, Deniz ile, fakültesinin 
“Danışma Kurulu” hakkında görüştü. 
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Oda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ikili 
elektrik fişi olan elektrik malzemeleri hakkında 
hazırlamış olduğu görüşleri iletti 
 

20 Haziran 2019 tarihinde; Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a 
ikili elektrik fişi olan elektrikli malzemeler, küçük ev aletleri ve 
elektrikli aygıtların ithalatında halihazırda yürürlükte olan 
uygulamada değişikliğe gidilmesi amacıyla Odanın buna ilişkin 
görüşlerinin iletildiğine dair bilgilendirme yazısı gönderildi. Oda’nın 
görüşlerini içeren yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Geçtiğimiz hükümet döneminde ikili elektrik fişi olan elektrikli 
malzemeler, küçük ev aletleri ve elektrikli aygıtların ithalatında 
halihazırda yürürlükte olan uygulamada değişikliğe gidilmesi 
amacıyla bir değerlendirme yapılmış ve Odamız buna ilişkin 
görüşlerini 17 Mayıs 2019 tarihli bir yazıyla muhataplarına iletmişti. 
Söz konusu yazımızı ekte bilgilerinize arz ederiz. 
Bakanlığınız nezdinde belirtilen konunun gündeme gelmesi 
durumunda; görüşlerimizin dikkate alınacağına ve yapılacak 
çalışmalarda Odamız ile de istişare edileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

Telsim’den KTTO’ya ziyaret 
 

20 Haziran 2019 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Vodafone 
Kıbrıs Genel Müdürü Cenk  Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi 
Tanpınar ile Capital Yayın Direktörü , CEOLIFE, Ekonomist, Start Up 
Sorumlusu M. Rauf Ateş’i kabul etti. Deniz'e, KTTO İş Geliştirme 
Uzmanı Şükran Özerdem, Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen 
ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkıran eşlik etti. Üyelere 
yönelik iş birliği sağlanması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 
 

KTTO “Hava ve Deniz Taşımacılığında Sigorta 
Konusu ve Uygulamalar” eğitimi düzenledi 
 

 
 

22 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “Hava 
ve Deniz Taşımacılığında Sigorta Konusu ve Uygulamalar” eğitimi 
düzenledi. 
Eğitim, 22 Haziran Cumartesi günü 09:30-16:30 saatleri arasında – 
 

 

KTTO’nun konferans salonunda gerçekleştirildi. Bir malın bir yerden 
bir yere taşınması esnasında karşılaşabileceği muhtemel risklerin 
konuşulduğu eğitimde; uluslararası ticarette nakliye sigortaları, 
uluslararası uygulanan teamüllere göre teslim şekilleri, sigorta 
teminatları, yurt içi ile yurt dışı taşımacılık yapan şirketlerin 
sorumlulukları ve sigortaları, nakliyat hasarları ile türleri ve sigortacı 
ile sigortalayan arasındaki sorumluluklar hakkında temel düzeyde 
bilgiler paylaşıldı. 
Eğitmen Engin Arı tarafından verilen eğitimde katılımcılara, KTTO ve 
Doğu Akdeniz Üniversitesi onaylı sertifikaları dağıtıldı. 
 

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müşavirleri'nden 
KTTO'ya ziyaret 
 

 
 

24 Haziran 2019 tarihinde; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Eyüp Gönültaş ve Ticaret Müşaviri 
Hayrettin Yücel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Gönültaş ile Yücel'i kabul etti. 
Deniz'e, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp ve Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri eşlik etti. Görüşmede Oda faaliyetleri hakkında 
konuşuldu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
 

Oda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 
serbest piyasa ekonomisiyle uyuşmayan konu 
hakkında hazırlamış olduğu görüşleri iletti 
 

27 Haziran 2019 tarihinde; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun 
Oğuz’a serbest piyasa ekonomisiyle uyuşmayan ve tüketicilerin 
refah seviyesini gerileten bahse konu uygulamanın yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin yazı gönderildi. Oda’nın görüşlerini içeren yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 

ET (K-I) 3-2019 sayılı karar ile Bakanlar Kurulu; 17.06.2019 
tarihinden itibaren, 2 kg’a kadar ambalajlı bulgur ürünleri hariç 
olmak üzere; bulgur ithalatında ithalatçılara, ülkemiz ürünü 
buğdaydan aldıkları miktarın 2 katı kadar ithal izni verilmesine karar 
vermiştir. Son beş yıl içerisinde bahse konu ürünlere ithal izni 
verilmesi için yerli üretimden değişik oranlarda (1.5 ve 2) alım 
zorunluluğu getiren, ithalatı tamamen serbest bırakan veya belli 
miktara kadar/özellikte ürünleri kapsam dışı bırakan toplam yedi 
adet Bakanlar Kurulu Kararı üretilmiştir. – 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu süreçte konuya ilişkin aşağıdaki 
görüşlerini hükümet yetkilileri ve kamuoyu ile birçok defa paylaşmış 
bulunmaktadır. 
• Söz konusu karar, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi 
prensipleriyle hiçbir şekilde uyuşmamaktadır. Devlet eliyle bahse 
bulgur piyasası işleyişine yapılan müdahale kaynakların piyasanın 
işaret ettiği yöne değil, devlet eliyle müdahale edilerek belirlenen 
yöne gitmesine neden olacaktır. Hele bu uygulamada olduğu gibi 
satış garantili ayrıcalık sağlanan, tek bir üreticinin olduğu durumda  
“tek bir üreticiye devlet eliyle hakim durum imtiyazı/alım garantisi” 
sağlamaktadır. Tüketici refahının gözetilmesi dururken, bir üreticiye 
menfaat sağlayan bu uygulamayı ilkesel olarak kabul edilebilir ve 
etik bulmuyoruz. 
• Söz konusu kara, hem ürünlerin iç piyasadaki fiyatlarını 
yükseltmek hem de mal arzını ve çeşitliliğini azaltmak suretiyle, 
ekonominin rekabet gücü ve tüketici refahını olumsuz 
etkilenecektir. 
• Çağdaş ekonomi anlayışında yerli üretimin desteklenmesi 
üreticileri üretim, pazarlama ve dış satım süreçlerinde belirli bir 
süre destekleyip, yerli ürünleri ithal ürünlerle rekabet edebilir / dış 
pazarlara ulaşır seviyelere getirmekle mümkün olabilecektir. Bunun 
için de fayda maliyet analizleri yapılmalı, kaynakların en verimli 
şekilde kullanımına ve yönlendirilmesine azami gayret sarf 
edilmedir. 
 

KTTO heyeti, Turizm ve Çevre Bakanı'nı ziyaret 
etti 
 

 
 

27 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Turizm 
ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'e ziyarette bulundu. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Turizm ve Çevre Bakanı Üstel’i ziyaret 
ederek, Bakanlık görevinde başarılar diledi, hayırlı olması dileklerini 
iletti. Ziyarette Deniz'e, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Alp ile 
Serhan Kaner, Meclis Üyesi Ali Şah ve Genel Sekreter Aysun Önet 
İleri eşlik etti. 
 

KTTO heyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı'nı 
ziyaret etti 
 

28 Haziran 2019 tarihinde; KTTO heyeti, Milli Eğitim ve Kültür – 
 

 

 
 

Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na yeni görevinde başarılar 
dileyerek, iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. 
Ziyarette Deniz'e, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Alp ile Serhan 
Kaner ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. 
 

KTTO heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı'nı ziyaret etti 

 

 
 

28 Haziran 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet Sucuoğlu'na; 
mesleki eğitimi ve ara eleman yetiştirilmesini destekleyici projelerin 
hayata geçirilmesi, kamu ile özel sektörün çalışma saatlerinin 
örtüşecek şekilde yeniden yapılandırılması, asgari ücret saptama 
kriterlerinin ülke gerçekleri dikkate alarak düzenlenmesi gerektiğini 
gerektiğini dile getirdi. 
KTTO heyeti bakana, yeni görevinde başarılar diledi.  
Turgay Deniz başkanlığındaki heyette, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Alp, Serhan Kaner ile Emre Olgun, 
Meclis Üyesi Ali Şah ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri yer aldı. 
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KTTO’nun yayın organı “Ekonomi” çıktı 
 

 
 

Oda, Başbakan’a bulgur ithalatı konusunda hazırlamış olduğu yazıyı iletti 
 

28 Haziran 2019 tarihinde; Başbakan Ersin Tatar’a bulgur ithalatı konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Dursun Oğuz’a iletilen 
yazı bilgilendirme amacıyla gönderildi. 

 


