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KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 51. ÇALIŞMA DÖNEMİ 

1 EKİM – 1 KASIM 2014 – FAALİYET RAPORU 

 

ZİYARETLER 

 

- Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Ziyaret – 14 Ekim 2014 

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Kıbrıs Türk Ticaret Odası aracılığıyla KKTC’de faaliyet gösteren Şöför 

Okulları Birliği ile görüşüp temaslarda bulunmuştur. Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdikleri ilk ziyaretlerinde ise 

Oda Genel Sekreteri Aysun Önet İleri’ye de nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.  

 

- Andre Donally Ziyaret – 14 Ekim 2014 

 

- Ekonomi Bakanlığı Koordinatörü Orçun Kamalı Ziyaret – 15 Ekim 2014 

Ekonomi Bakanlığı Koordinatörü Orçun Kamalı KTTO Başkanı ve Oda Genel Sekreteri Aysun Önet 

İleri’nin de katıldığı Ekonomi Bakanlığı ve KTTO arasında kurulabilecek işbirlikleri ile ilgili toplantı  

15 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 

- CNR Holding Genel Müdür Yardımcısı Ziyaret – 15 Ekim 2014 

CNR Holding Genel Müdür Yardımcısı Barış Yücesoy 15 Ekim tarihinde Oda Başkanını ziyaretde 

bulunmuş ve düzenlemekte oldukları uluslararası fuarlarla ilgili bilgiler aktarmıştır. KTTO ile işbirliği 

protokolü hazırlanması konusunda da taraflar mütabık kalmıştır.  

 

- Dışişleri Bakanı Özdil Nami Ziyaret – 22 Ekim 2014 

Dışişleri Bakanı Özdil Nami, 22 Ekim 2014 tarihinde KTTO 

Başkanı Fikri Toros’u ziyaret ederek Macaristan’nın Budapeşte 

şehrinde yeni açılan KKTC Temsilciliği hakkında bilgiler aktardı. 

Kurulan temsilcilik vasıtasıyle KKTC’deki iş insanları için yeni 

Pazar fırsatları doğduğuna da değinen Nami, bu konuda KTTO 

ile ortak bir çalışma yapılabileceğinden bahsetti.  

 

 

- Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı Ziyaret- 24 Ekim 2014 
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 KONFERANS - SEMİNER – FORUM – TOPLANTI  

 

 SME Assembly Toplantısı – 1 -3 Ekim 2014 

 

 

 Dünya Helal Konseyi (WHC) Toplantısı Katılım 

Dünya Helal Konseyi tam üyeliğine tüm Kıbrıs adına KTTO oy birliği ile 

seçilmiş, KTTO’dan Umut Vehit Dünya Helal Konseyi bünyesinde 

küresel standartları belirleyen teknik komitenin yönetim kurulu üyeliğine 

seçilmiştir.  

 

 

 

 

 

 Sipariş ve Stok Yönetimi Eğitimi – 25 Ekim 2014 

KTTO Proje , Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenli 

olarak gerçekleştirilen eğitimlerin sonuncusu 25 Ekim 2014 

tarihinde KTTO’da konferans salonunda gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

BASIN AÇIKLAMALARI 

 

- Kıbrıs sorunu güncel durum ile ilgili açıklama – 9 Ekim 2014 

 
BASINA AÇIKLAMA 

 
Kıbrıs sorununa kapsamlı ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmayı amaçlayan  müzakerelerin, Kıbrıs’ı çevreleyen ve 

ihtilaflı olan "Münhasır Ekonomik Bölge"de  hidrokarbon yatakları aranması ile ilgili gerginlik gerekçe gösterilerek askıya alınmış olması 
tarafımızdan üzüntü ve endişe ile karşılanmıştır. 

  
Kıbrıs sorunu, uzun yıllar devam eden girişimlere rağmen hala çözümsüz kalmış olması nedeniyle, çok boyutlu bir sorun haline 

gelmiştir. "Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti" ve "toprak" gibi başta gelen ihtilafların yanısıra, Kıbrıs’ı çevreleyen sular da ihtilaflı olduğundan, 
bu bölgedeki doğal kaynakların değerlendirilmesi de çözüm bekleyen bu sorunun bir parçasıdır. Adamızdaki diğer tüm kaynakların 
olduğu gibi hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve değerlendirilmesi de, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi ile mümkün olabilecek; bir 
taraftan Ada'da yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumların, diğer taraftan da işbirliği içinde bulunabilecek ülkelerin kalkınması, güvenliği ve 
istikrarı için kullanılabilecektir. 

  
Soruna bu açıdan bakıldığı zaman, hidrokarbon yatakları arama faaliyetleri gerekçe yapılarak Kıbrıs sorununa kapsamlı 

çözüm bulmak için izlenebilecek tek yöntem olan müzakere süreci zarar görmüştür. Dolayısıyla, Kıbrıs Rum tarafının hidrokarbon 
yataklarına ilişkin gelişmeleri neden göstererek müzakere sürecinden çekilme kararını şiddetle kınıyor, ve çözümü geciktirmenin ciddi 
potansiyel riskler getireceği endişesini taşıyoruz ! Buna karşın, Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü’nün “masadan kaçmadıklarını, 
müzakerelere bir süre ara verdiklerini” söylemesi, şimdiki krizin kısa sürede çözümleneceğine dair umutlarımızı artırmaktır. 

  
Yaşanan bu kriz, Adada hakim olan statükonun sürdürülemez ve  Kıbrıs'ın yanısıra çevre ülkeler için de istikrarsızlık kaynağı 

olduğunu yeniden kanıtlamıştır. Bu anlamda, sözkonusu krizin tüm taraflara bir uyarı olmasını ve Kıbrıs sorununa adil ve kapsamlı bir 
çözüm bulunması için katkılarını yoğunlaştırmalarına vesile olmasını dileriz.  
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- DAÜ’ye Rektör atanması ile ilgili yapılan açıklama – 13 Ekim 2014 

 

BASINA AÇIKLAMA 

 Kuzey Kıbrıs’ın en önemli kuruluşlarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili süreçte yaşanmakta olan 

gerginlik ve tartışmalar Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeleri tarafından endişe ile izlenmektedir. 

 Bu endişelerin, üniversitenin geçmiş yıllarda yaşadığı sorunlardan, bu sorunların ekonomik hayatımızda yarattığı olumsuz 

etkilerden ve siyasi nitelikli atamaların popülist karakterinden kaynakladığı açıktır. Ne yazık ki, bugüne kadar yapılmış çeş itli atamalar, 

“yerindelik” ilkesinden daha çok partizan amaçlara öncelik verildiğine ilişkin kanaatlerin güçlenmesine ve bu gibi tartışmaların büyük bir 

huzursuzluk kaynağı oluşturmasına neden olmuştur.  

 Doğu Akdeniz Üniversitesi, özellikle Gazimağusa ama genel olarak bütün Kuzey Kıbrıs’a büyük katkılar sağlayan bir 

kuruluşumuzdur. DAÜ’nün gelişiminin ülkemize büyük bir tanıtım katkısı ve prestij sağladığı da yadsınamaz bir gerçektir. Buna karşın 

bu kuruluşumuzun geçmişte yaşadığı sorunlar halkımıza çok pahalıya mal olmuştur. Kamuoyundaki endişelerin, büyük ölçüde geçmişte 

yaşanmış olan partizanca istihdam, mali yapının bozulması, bunların sonucu olarak üniversitenin varlığının bile tehlikeye düşürülmesi 

gibi olumsuzluklardan kaynaklandığı unutulmamalı ve “üniversitenin başarılarını devam ettirmesi”, atama sürecinde en önemli i lke 

olarak ele alınmalıdır.  

Yeni rektör atanması sürecinin demokrasi ve hukuk kuralları gözetilerek ilerletilmesi, sorunu ortadan kaldıracak ve Doğu Akdeniz 

Üniversitesi’nin Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların devamını sağlayacaktır.  Bu vesile ile, vakıf üniversitelerimizin, hiç 

geciktirilmeden, bu gibi tartışmalara neden olmayacak şekilde kurumsal yapılanmalarının tamamlanması ve siyasi etkilerden 

arındırılması gerektiğinin altını da çizmek gerekmektedir. 

Bu bağlamda, konu ile ilgili bütün tarafları ve DAÜ’ye rektör atama sürecinde rol oynama kapasitesine sahip olan bütün ilgilileri bu 

prensiplere bağlı olarak çalışmaya ve DAÜ’nün istikrarına ve gelişimine her şeyden fazla önem vermeye davet ederiz. 

                

 

- Özelleştirme Yasası Değişiklik Önerisi hk- 20 Ekim 2014 

 

BASINA AÇIKLAMA 

 Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın çalışmalarına son vermesinden sonra devlet kadrolarında istihdam edilen çalışanların maaş 
ve diğer özlük haklarını yeniden düzenlemek amacıyla hazırlanan Özelleştirme Yasası Değişiklik Önerisi, toplumun çeşitli 
kesimleri arasında tartışılıyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, Özelleştirme Yasasının 56. Maddesi’nin değiştirilmesini öngören 
bu önerinin yasallaşmasına ilişkin yapılan baskı ve girişimleri ciddi bir endişe ile izlemekteyiz ! 
 
 Bu değişiklik önerisi, Hükümet programında yer alan “mali disiplin” ve “cari harcamalarda bütçe tasarrufu” gibi temel 
ilkeler ile tutarlı olmadığı gibi, KKTC bütçesinin olumsuz yapısını daha da bozabilme tehlikesi taşımaktadır. KKTC bütçesinin 
takriben %85’i personel ve transfer harcamaları için kullanılmaktadır. Bu değişiklikle ortaya çıkacak ek mükellefiyetler, yapısal bir 
sorun haline gelen bu tabloyu daha kötü bir noktaya getirerek, kamu kesiminde mali disiplinin sağlanması ve kamu kaynaklarının 
kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması yönündeki çalışmalara önemli bir darbe vuracaktır.    
  
 Elbette ki, toplumdaki tüm kesimler mevcut şartlardan çok daha iyi bir yaşamı haketmektedirler. Tüm çabalarımız da bu 
amaç doğrultusunda olmalıdır. Fakat, ekonomik gerçeklik üzerine kurgulanmayan, sürdürülemeyen bir ekonomik yapıda ısrar 
etmek, gelecek kuşakların refahını bugünden tüketmek demektir.  
 
 Son günlerde giderek tırmandığını üzülerek gözlemlediğimiz bu tartışmanın, toplumumuza yeni sorunlar taşıyacak 
popülist tutumlarla değil, toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet duyguları ile sürdürülmesi gerektiğini belirtir, hükümetimizi 
kamuya yeni yükler getirecek yaklaşımlardan kaçınmaya çağırırız.  
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TV PROGRAMLARINA KATILIM VE ÖZEL RÖPORTAJLAR 

- Halkın sesi Gazetesi Züleyha Karaman -  Fikri Toros Röportaj – 9 Ekim 2014 

 

- BRT’de Osman Kurt’un sunduğu TV programına katılım – 20 Ekim 2014 

 

 

- GENÇ TV’de Atıl Ayaz’ın sunduğu TV programına katılım – 

21 Ekim 2014 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL MEDYA ile İLİŞKİLER ve SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI 

- KIBRIS Medya Grubu çalışanları ile öğle yemeği – 17 Ekim 2014, 12:30, Deepblue Restaurant ( 

Katılımcılar; Süleyman Ergüçlü, Ahmet Tolgay, Akay Cemal, Ali Baturay, Serhat İncirli, Artun Çağa, Hasan 

Hastürer Dilek Çetereisi, Pınar Hanım ve Mine Hanım (KIBRIS TV Haber Müdürleri)  

 

 

- Innovia LTD ile websitesini yenilenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 

SOSYAL ETKİNLİKLER 

- 16 Ekim 2014 tarihinde saat 20:00’da TC Büyükekçisi Halil İbrahim Akça ve Müşavirleri Ertan 

Tosun, Hasan Kirman, Bekir Karaduman ve KKTOYK üyeleri ile Archway Restaurant’da akşam yemeği 

düzenlendi. 
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YAZIŞMALAR – MEKTUPLAR 

 

9 Ekim 2014 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanına Gönderilen Mektup 

           9 Ekim, 2014 

Ref: KTTO - 46-2014-10-001 

 

Sayın Hasan TAÇOY, 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, 

Lefkoşa. 

 

Sayın Bakan, 

 

8 Ekim 2014 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak 

atanmış olmanız dolayısıyla Sizleri tebrik eder, Şahsım ve Odamızın Yetkili Kurulları adına bu 

görevinizde özverili hizmet verme yolunda başarılar dilerim.  

Saygılarımla, 

Fikri TOROS 

Başkan  
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9 Ekim 2014 Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na Gönderilen Mektup 

 

           9 Ekim, 2014 

 

 

Ref: KTTO - 47-2014-10-001 

 

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, 

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı, 

Lefkoşa. 

 

 

Sayın Bakan, 

 

8 Ekim 2014 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak 

atanmış olmanız dolayısıyla Sizleri tebrik eder, Şahsım ve Odamızın Yetkili Kurulları adına bu 

görevinizde özverili hizmet verme yolunda başarılar dilerim.  

 

 

Saygılarımla, 

Fikri TOROS 

Başkan 
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9 Ekim 2014 Milli Eğitim Bakanı’na Gönderilen Mektup 

 

            9 Ekim, 2014 

 

Ref: KTTO-47-2014-10-001 

 

Sayın Özdemir BEROVA, 

Milli Eğitim Bakanı, 

Lefkoşa. 

 

Sayın Bakan, 

8 Ekim 2014 tarihinde yapılan kabine değişikliğinde Milli Eğitim Bakanı olarak atanmış olmanız 

dolayısıyla Sizleri tebrik eder, Şahsım ve Odamızın Yetkili Kurulları adına bu görevinizde özverili 

hizmet verme yolunda başarılar dilerim.  

 

Saygılarımla, 

 

Fikri TOROS 

Başkan 

              

16 Ekim’de Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Ömer Gür’e Gönderilen Mektup 

16.10.2014 

Ref.:KTTO-18-2014-10-001 

 

Sn. Dr. Ömer Gür 

Sağlık Bakanlığı Müstaşarı 

 

Sn. Gür, 

 

Bakanlığınız tarafından Odamıza iletilen 29 Eylül 2014 tarihli yazınızda belirtmiş olduğunuz üzere Avrupa 

Birliği Uyumlaştırma programı çerçevesinde hazırlanan “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıda 
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Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa” tasarısına yönelik Oda olarak öneri ve görüşlerimiz aşağıda 

bilgilerinize sunulmuştur. 

 

Yasa tasarısının 19 (1) Maddesi, gıda işletmecisinin tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine 

dayanan gıda güvenliği sistemini kurmak ve uygulaması ile sınırlı kalması, tüketiciye sağlıklı ve güvenli 

ürün ulaştırmak için yeterli olmamakla birlikte, tüm sorumluluğu gıda işletmecisine yüklemesi uygulamayı 

eksik ve yetersiz bırakmaktadır. Tüketiciye sağlıklı ve güvenli ürün ulaştırmakta en az gıda işletmecisi 

kadar sorumluluğu olan perakende satış noktaları da yasa kapsamında ayni oranlarda sorumlu olmaları 

hayati önem taşımaktadır.  

 

Yasa tasarısının Gıda Maddelerinin Etiketlenmesi, Sunumu ve Reklamı ile ilgili maddelerinin 

uygulayıcıların yorumlarına sebep vermeden düzenlenmesi halk sağlığı ve adil rekabet koşulları için 

önemlidir. 

 

KKTC’deki mevcut giriş kapılarında yeterli denetimlerin yapılamaması, tasarıda bahsedilen ithalat 

kontrolleri, genelde ise tüm yasa tasarısının etkin olarak uygulanmasını mümkün kılmayacaktır.  

 

Bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan ve halk sağlığı için büyük önem arz 

eden “Tüketicilerin Korunmasına İlişkn Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa” Tasarısı’nın 

ivedi olarak uygulamaya geçmesini temenni eder, işbirliğiniz için teşekkür ederiz.  

 

Saygılarımla,  

 

 

Fikri Toros 

Başkan  

 

 

 

17 Ekim’de Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na YAGA ile ilgili Gönderilen Mektup 

           17 Ekim 2014 

 

Sayın Özkan Yorgancıoğlu 

Başbakan, 

Lefkoşa 
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Sayın Başbakan, 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için 

yatırım ortamının iyileştirilmesinin büyük önem arz ettiğini değerlendirmektedir. 37/2008 Sayılı Yasa ile 

kurulan YAGA’nın yatırım ikliminin iyilestirilmesine katkı sağlanması ve yatırımların doğru ve etkin 

yapılabilmesi anlamında önemli görevleri bulunmaktadır. 

 

YAGA Yasası’nın kuruluş esaslarında yer alan kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan ve  özellikle 
yatırım ikliminin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine ilişkin öneriler geliştirme, yatırım yönlendirme ve tanıtım 

stratejilerini görüşerek ve sonuçlandırma gibi temel görevler üstelenen Komite’nin uzun süreden beri 

toplanması için herhangi bir girişim yapılmamıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu Komite’nin ivedilikle 

oluşturulması girişimlerin yapılmasını rica eder,  çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 

               

17 Ekim’de Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na  Özelleştirme Yasası ile ilgili Gönderilen 

Mektup 

17 Ekim 2014 
 

Ref: KTTO- 

 

 

Sn. Özkan Yorgancıoğlu 

Başbakan 

Lefkoşa. 

 

Sayın Başbakan, 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasasının 56. Maddesi’nin 

değiştirilmesini öngören Özelleştirme (Değişiklik) Yasa önerisinin ivedilikle gündeme alınarak 

yasallaşmasına ilişkin yapılan baskı ve girişimleri büyük bir endişe ile izlemekteyiz.  Hükümet 

programında yer alan “mali disiplin” ve “cari harcamalarda bütçe tasarrufu” temel ilkeleri ile tutarlı 

olmayan bu değişiklik önerisinin aşağıda bilgilerinize sunulan olumsuz yansımalarının olduğunu 

değerlendiriyoruz. 

 Bütçenin takriben yüzde 85’lik kısmı personel ve transfer harcamaları için kullanılmaktadır.  Bu 

değişikle ortaya çıkacak ek mükellefiyetler ve talepler kronikleşmiş yapısal bir sorun haline 

gelen bu tabloyu daha kötü bir noktaya getirerek, kamu kesiminde mali disiplinin sağlanması 
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ve kamu kaynaklarının kullanımda etkinliğin ve verimliliğin artırılması yönündeki çalışmalara 

önemli bir darbe vuracaktır.  

 Bu düzenleme kamu sektörü daha da büyütülerek özel sektörün ve ekonomideki gelişimin 

önünü tıkamaya devam edecektir. Hâlbuki ekonominin rekabet gücünün artırılması ve 

sürdürülebilir bir büyüme ortamının oluşturulması için kamu kesiminin toplam ekonomi içindeki 

payı azaltılmalı, özel sektör öncülüğünde ekonomik büyümeye önem verilerek; kaynaklar daha 

fazla yatırımlara ve özel sektörün güçlendirilmesi yönünde kullanılmalıdır. Böylece 

ekonomimizde istihdam fırsatları artacak, kamunun üzerine yük yaratarak üretemediğimiz 

gelirin paylaşılmasının önüne geçilecektir. 

Kıbrıs Türk halkının ekonomik varoluşu, kendi ayakları üzerinde durabilen çok boyutlu bir ekonomi 

yaratılmasına bağlıdır. Elbette ki toplumdaki tüm kesimler mevcut şartlardan çok daha iyi bir yaşamı 

haketmektedir. Bütün çabalarımız da bu amaç doğrultusunda olmalıdır. Fakat ekonomik gerçeklik 

üzerine kurgulanmayan, sürdürülemeyen bir ekonomik yapılanma üzerinde ısrar etmek, gelecek 

kuşakların refahını bugünden tüketmek demektir. Buna hiçbirimizin hakkı yoktur. Kendi refahını 

üretemeyen ve suni olarak desteklenen bir yapı kurmanın ekonomik, siyasal ve sosyal sonuçlarının 

ne olduğu herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu çerçevede  Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak 

sizden beklentimiz Hükümet Programında yer alan mali disiplin ve özel sektörün güçlendirilmesi 

ilkelerine sadık kalarak, bu değişiklik önerisinin yasallaşmamasını sağlamanızdır.  Kamu 

kaynaklarının popülistçe dağıtılmasına dayanan politikalar gütmek yerine, ekonomiye büyüten, iş 

yapabilirliği iyileştiren ve farklı toplumsal kesimleri bu büyümeye katkı koydukları ölçüde bu 

büyümeden yararlandıran bir politika izlenmesinden başka bir seçeneğimiz yoktur.. Toplumdaki farklı 

kesimler arasında yakınlaşmaları sağlayacak ve toplumsal barışa doğru adım atmamızı sağlayacak 

olan yaklaşım tarzı  da budur.  

Bu konuda gereken önem ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda 

başarılar dileriz. 

Saygılarımla, 

 

Fikri Toros 

Başkan 

              


