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KIBRIS TÜRK T ĐCARET ODASI 51. ÇALI ŞMA DÖNEMĐ 

1 KASIM- 1 ARALIK 2014 – FAAL ĐYET RAPORU 

ZĐYARETLER 

 
- AB Parlementer Gazeteci Grubu Ziyaret – 12 Kasım 20 14 
10 kişilik gazeteci grubu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı neticesinde Kıbrıs’ta birtakım ziyaretler 
gerçekleştirmiştir. Ziyaretler çerçevesinde  Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ile de roportaj 
yapma fırsatını yakalayan heyet Oda’nın tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmuştur. 
  
- Strazburg Gazeteciler Heyeti Ziyaret– 12 Kasım 2014  

12 Kasım 2014 tarihinde Strazburg’dan gelen bir heyet Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ile 
biraraya gelmiş Oda’nın çalışmaları ve Kıbrıs sorunu hakkındaki duruşu ile ilgili Başkan Fikri Toros ile bir 
saatlik bir görüşme gerçekleştirmişler. 

 
- Alman Büyükelçisi Ziyaret – 13 Kasım 2014   

Almanya Büyükelçisi Nikolai von Schoepff, 13 Kasım 2014, 
Perşembe günü saat 14:30’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Fikri Toros’a nezaket ziyaretinde bulundu ve Kıbrıs konusundaki 
güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.  
 
 
 
 

 
 
 Yabancı Gazetecilerden KTTO’ya Ziyaret  – 13 Kasım  2014  

KKTC Dış işleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nin davetlisi 
olarak KKTC’nin 31. Kuruluş yıldönümü kutlamaları 
kapsamında ülkemizde bulunan yabancı gazeteciler Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı ziyaret edip birçok konuda bilgi aldılar. 

KTTO Başkanı Fikri Toros yabancı gazetecilere KTTO’nun 
kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktardıktan sonra 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya’nın çeşitleri 
ülkelerinden gelen gazeteciler ülke ekonomisi, en çok ihraç 
edilen ürünler, Kıbrıs – AB ilişkileri, turizm ,yüksek öğrenim ve 
Kıbrıs sorunu hakkında sorular yönelttiler. Başkan Toros, 
bilimsel çalışmalara dayanan veriler ışığında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.  



2 

 

 
 

Đngiliz Parlementerler Grubu Ziyaret- 13 Kasım 2014   

Đngiltere Parlamentosu’nda faaliyet göstermekte olan dostluk 
grubu “All Party Parliamentary Group for the TRNC” 
üyelerinden oluşan heyet KKTC’nin kuruluş yıldönümü 
kutlamaları münasebetiyle ülkemize yaptıkları ziyaret 
çerçevesinde KTTO’yu da ziyaret ederek Başkan Fikri Toros’la 
görüştüler. 

 
 

 
 

• KTTO Heyeti KTEZO’u Ziyaret etti. 11 Kasım 2014 – G üzelyurt   

Toros, KTEZO’nun Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde  
incelemede bulunarak bilgi aldı ve KTEZO Başkanı seçilen  
Mahmut Kanber’e yeni görevinde başarılar diledi ve  
görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirtti.Oda olarak ciddi bir 
dönüşüm içerisinde olduklarını belirten Toros, iki odanın 
paydaş olduğunu ve ülke ekonomisinde büyük rol 
oynadıklarını belirtti.Toros, KTEZO ile birçok ortak konuda 
işbirliği  yapmaya hazır olduklarını bildirdi. 
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 KONFERANS - SEM ĐNER – FORUM – TOPLANTI  

 
• KTTO Yetkilileri Narenciye Üreticileri ile biraraya  geldi , 13 Kasım 

2014 – Güzelyurt  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan heyet dün Güzelyurt Belediyesi’ne ait otelde 
Narenciye Üreticileri ve Đhracatçıları ile biraraya geldi.  

 

 

 

 

• Türkiye .Ba şbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile toplantı – 14 Kas ım 2014, Girne  

Kuruluşunun 31. yılı kutlamaları dolayısıyla KKTC'de bulunan Türkiye Başbakan Yardımcısı Sn. Bülent 
Arınç, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Ali 

Çıralı ve heyetlerini kabul etti. 

 

• KTTO Başkanı Toros Đngiliz Yüksek Komiseri Ba şkanı Todd’u 
Ziyaret Etti – Shakespeare House – 26 Kasım 2014  
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Eylül ayı içerisinde kendisini 
ziyaret eden Đngiliz Yüksek Komiseri Damian Roderick Todd’a ziyarette 
bulunarak Kıbrıs konusundaki güncel konuları değerlendirdi. 

 

 

 

• Temel Muhasebe E ğitimi – 22 Kasım 2014 

KTTO Proje , Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenli olarak 
gerçekleştirilen eğitimlerden “KKTC Yasa ve Mevzuatlarına Uygun Temel 
Muhasebe Eğitimi”  22 Kasım 2014 tarihinde KTTO’da konferans salonunda 
gerçekleştirildi 

 

. 
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BASIN AÇIKLAMALARI  

 

- KTTO’ya Yumurtalı Saldırı – Kınama Mesajı -  12 Kas ım 2014 

 
Bugün saat 10.30'da, KTTO binası önünden Başbakanlığa doğru yürüyen Havasen korteji içindeki bazı protestocular Odamıza 

yumurta atarak saldırmışlardır. Bu saldırılarda, binamızın ön cephesi ve park halindeki araçlar da zarar görmüştür.  
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası her türlü görüşün özgürce dile getirilmesinin yanındadır. Bizler, toplumsal menfaatler sözkonusu 

olduğunda farklı görüşlerin demokratik bir olgunlukla ele alınmasını ve uzlaşı yönteminin çalıştırılmasını savunuyoruz. 
 Farklı görüşte olanların haklarına saygı göstermeyenlerin baskı ve tacizkar tavırlarla kendi duruşlarını dayatmaya çalışmaları 

kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.  Bu saldırıların asayişi korumakla görevli polisin de var olduğu bir yürüyüş esnasında ve onların 
gözleri önünde gerçekleşmiş olması da ayrıca üzücüdür ! 

Bu vesileyle, saldırıyı şiddetle kınar ve geçmişte olduğu gibi bugün de hem içte hem de dışta toplumsal menfaatler yolunda 
çabalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz. 

 
             

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Ba şkanı Fikri Toros Đngiliz Yüksek Komiseri Damian Roderick Todd’la 
görü ştü- 12 Kasım 2014 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Eylül ayı içerisinde kendisini ziyaret eden Đngiliz Yüksek Komiseri Damian 
Roderick Todd’a ziyarette bulunarak Kıbrıs konusundaki güncel konuları değerlendirdi. 

  
Toros, Kıbrıs adası çevresindeki doğal kaynaklarla ilgili meydana gelen gelişmeler, çözüm sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili 

görüşlerini paylaştı ve Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürütmekte oldukları projeler hakkında da bilgiler aktardı. 
Bunun yanısıra Toros, görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için Đngiltere’nin de katkı yapmasını arzu ettiklerini dile getirdi. 

 
 Đngiliz Yüksek Komiseri Damian Roderick Todd ise Toros’un gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti ve 

Kıbrıs sorununda kaydedilen gelişmeler hakkında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Toros ile görüş alışverişinde bulundu. 
 
Ziyaretin sonunda KTTO Başkan’ı Fikri Toros, Kıbrıs sorununda gelinen mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve bu 

konudaki yapıcı çalışmalarına devam edeceklerinin bilgisini verdi.  
 
- KTTO’nun Diplomatik Giri şimleri Devam Ediyor -  14 Kasım 2014 

 
Almanya Büyükelçisi Nikolai von Schoepff, 13 Kasım 2014, Perşembe günü saat 14:30’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 

Fikri Toros’a nezaket ziyaretinde bulundu ve Kıbrıs konusundaki güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.  
 

Toros, Sayın Schoepff’in gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve 
Sanayi Odası ile birlikte yürütmekte oldukları projeler hakkında bilgiler aktardı. Konuşmasında müzakere sürecine de değinen Toros, 
Kıbrıs adası çevresindeki doğal kaynaklarla ilgili meydana gelen gelişmeler, çözüm sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini 
paylaştı, fikir alışverişinde bulundu. 

 
Ziyaretin sonunda KTTO Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs sorununda gelinen mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve bu 

konudaki yapıcı çalışmalarına devam edeceklerinin bilgisini verdi. KTTO Başkanı Fikri Toros başkanlığında bir heyet geçtiğimiz gün de 
Đngiliz Yüksek Komiseri Ricc Todd ile buluşarak görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için görüş alışverişinde bulunmuştu.  

 
- Toros: “Kıbrıs adası bir istikrar ve refah co ğrafyası olmalı”- 14 Kasım 2014 
 

KKTC Dış işleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nin davetlisi olarak KKTC’nin 31. Kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında 
ülkemizde bulunan yabancı gazeteciler Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret edip birçok konuda bilgi aldılar. 

 
KTTO Başkanı Fikri Toros yabancı gazetecilere KTTO’nun kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktardıktan sonra 

gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya’nın çeşitleri ülkelerinden gelen gazeteciler ülke ekonomisi, en çok ihraç edilen ürünler, Kıbrıs – 
AB ilişkileri, turizm ,yüksek öğrenim ve Kıbrıs sorunu hakkında sorular yönelttiler. Başkan Toros, bilimsel çalışmalara dayanan veriler 
ışığında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  
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Toros konuşmasında Kıbrıslı Türklerin adil ve sürdürülebilir bir çözümle birlikte dünya ile bütünleşmek istediklerini ve bu 
konudaki samimiyetlerini 2004 yılındaki BM referandumunda kanıtladıklarını anlatarak, Kıbrıs adasının bir istikrar ve refah coğrafyası 
olması için KTTO olarak çabalarını sürdüreceklerini söyledi. 

 
Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında gazeteciler kendilerine aktarılan bilgiler için teşekkür ettiler.  
 

- 15 Kasım Kutlama Mesajı – 14 Kasım 2014 

Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşadığı haksızlık ve zorluklara başkaldırısının bir ifadesi olarak tarih sahnesine çıkan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ilanının 31’nci yıldönümü kutlu olsun.  

 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs sorunu nedeniyle çeşitli zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya bulunan Kıbrıs Türk 

halkının, özgür yaşama iradesinin en üst düzeyde ifade edilmiş şeklidir. Bu iradenin Kıbrıs sorununa çözüm bulma arayışlarının sonu 
olmadığının ve Kıbrıs Türk halkının, “es�it düzeyde müzakerelerle, barıs�çı, adil ve kalıcı bir çözüme ulas�manın mümkün ve zorunlu 
oldug�u görüs�üne sımsıkı bag�lı” olduğunun KKTC Kuruluş Bildirgesi’nde ifade edilmiş olması ise, Kıbrıs Türk halkının çağdaşlığının 
ve gelişmiş dünyanın ayrılmaz bir parçası olma kararlılığının en güçlü kanıtıdır.  

 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı, siyasal tanınmamışlık başta olmak üzere karşılaştığı bütün engellere 

karşın, çağdaş hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine bağlı kalarak yoluna devam etmeye çalışmaktadır. Yaşadığımız bütün 
yoksunlukları ve zorlukları, bu ilkelere bağlı kalarak aşmaya çalışmamız, başlıca güç kaynağımız olmaya devam etmektedir. 

 
 Bu anlamlı yıldönümünde, ayrıca, değişen dünya ve bölge koşullarına ayak uydurabilmemiz için tüm toplumsal kesimleri 

kucaklayan, genç nesilleri gelecek için umutlandıran ve halkımızı ortak bir hedef doğrultusunda birleştiren bir dönüşüm vizyonuna 
ihtiyacımız olduğunu belirtmek ihtiyacını hissetmekteyiz. Bu dönüşüm vizyonu, Kuzey Kıbrıs’ın her alanda kalkınması ve sürdürebilir bir 
yapıya kavuşmasını ve bunun, hep beraber başarılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşüm vizyonu, adalet, eğitim, sağlık, ekonomi, 
siyaset, kamu yönetimi, enerji, turizm, ulaşım ve daha birçok  alanda ciddi reformları içermelidir.  

 
Değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için atacağımız etkili ve kararlı adımlar, gelecekte daha güçlü olmamızı ve Kıbrıs 

Türk halkının devamlılığını sağlayacaktır.  
             

KTTO Yetkilileri Narenciye Üreticileri ile biraraya  geldi- 15 Kasım 2014 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet dün Güzelyurt Belediyesi’ne ait 
otelde Narenciye Üreticileri ve Đhracatçıları ile biraraya geldi.  

 
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, 

Birlik Danışmanı Mehmet Altan ve temsilcisi Salih Gökyay, Güzelyurt - Lefke Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Sami Dayıoğlu ve 
Akdeniz Narenciye Đhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hastürk’ün katılmış olduğu toplantıda KTTO yetkileri, KKTC’nin ekonomisinde 
önemli rol oynayan narenciye sektörünün sıkıntılarını dinledi. 

 
Sözkonusu toplantıda Narenciye üreticileri sektörde yaşamakta oldukları sıkıntılar hakkında bilgiler aktardı. Özellikle üretmekte 

oldukları ürünleri pazarlamada yaşadıkları zorluklara değinen birlik temsilcileri, üretim için temel gider olan su için ödedikleri miktarın 
çok fazla olduğunu, ve gelecek olan suyun yönetimi ile ilgili hükümetin henüz bir çalışma yapmadığını,  en kısa zamanda sertifikasyonlu 
üretime geçmek istediklerini aksi takdirde ürünlerinin hiçbir pazarda yer bulamayacağına değindiler.,  Ürün çeşitliliği ve pazar 
araştırmaları konularında destek talebinde bulunan Üretici Birlik Başkanları narenciyenin sadece Güzelyurt Bölgesi için değil ülke 
ekonomisi için de önemli olduğuna değindiler.   

 
KTTO Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki heyet Narenciye üreticilerinin belirtmiş olduğu sıkıntıların çözümü ile ilgili neler 

yapılabileceği hakkında bir çalışma yapacaklarını ve en kısa zamanda yeni bir toplantı organize edip bu sorunlara yönelik çözüm 
önerilerini ileteceklerini belirttiler. Özellikle, Yeşit Hat Tüzüğü çerçevesinde yapılmakta olan çalışmalar ile narenciye ihracatının önünün 
açılması için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran KTTO temsilcileri böylesi bir toplantı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. 

 
Narenciye Üreticileri Birlik temsilcileri de Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu yapıcı girişiminden duydukları memnuniyeti dile 

getirdiler ve görüşmelerin devam etmesi temennisinde bulundular. 
 

Đngiliz Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu’ndan KTTO’ya  Ziyaret- 15 Kasım 2014 

Đngiliz Parlamentosu KKTC Dostluk Grubundan beş kişilik bir heyet Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ile görüştü.  
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Đngiltere Parlamentosu’nda faaliyet göstermekte olan dostluk grubu “All Party Parliamentary Group for the TRNC” üyelerinden 
oluşan heyet KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları münasebetiyle ülkemize yaptıkları ziyaret çerçevesinde KTTO’yu da ziyaret 
ederek Başkan Fikri Toros’la görüştüler. 

 
Toros, sözkonusu heyete Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ve yaşanan sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Hellimin coğrafı tescili konusunun da görüşüldüğü toplantıda Toros, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların ortak kültürel 
ürünlerinden bir olan hellimin toplumları bölen değil işbirliğine teşvik eden bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğin vurguladı. Güney 
Kıbrıs’ın yapmış olduğu başvuruda adanın Kuzeyinde üretilen hellimin nasıl sürece dahil edileceği konusunun belirsiz olduğunu, Avrupa 
Birliği’nin bu konuda insiyatif geliştirmesi sorunmluluğunun bulunduğunu söyledi. Kıbrıs’ta özel bir durum olduğunun Güney Kıbrıs’ı AB 
üyesi yapan AB’ye giriş anlaşmasının onuncu protokolunda da net bir şekilde kabul edildiğini dolayısıyla bu özel durumu göz önünde 
bulunduran bir mekanizmanın geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Toros, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından 
yürütülmekte olan çalışmalara ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini, bu konunun Kıbrıslı Türklerin ekonomik geleceğiyle doğrudan 
ilişkili olduğunu anlattı.  

Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Baroness Meral Hüseyin Ece başkanlığındaki heyette Lord Harrison, Lord Sheikh, Lord 
Kilclooney ve Lady Butterworth yer almaktaydı.  

 
KTTO’dan KKTC Yasa ve Mevzuatlarına Uygun Temel Muh asebe Eğitimi- 20 Kasım 2014 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Proje Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Kasım 2014, Cumartesi günü “ KKTC Yasa ve 

Mevzuatlarına Uygun Temel Muhasebe” konulu eğitim 09.30 – 17.00 saatleri arasında KTTO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.  
 
KKTC Yasa ve Mevzuatlarına Uygun Temel Muhasebe eğitimi KREDO Muhasebe ve Danışmanlık eğitmenlerinden Ceren Etci 

ve Evren Erk tarafından verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar “ Şirket Türleri ve Hukuki Yapıları, KKTC Mevzuatına uygun Günlük 
Defter ve Yevmiye Kayıtları, Muhasebe Döngüsü ve Kapanış Kayıtları, KKTC Vergi Uygulamaları ve Vergi Hesaplaması, Temel Mali 
Tablolar, Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri ve Bordroların Hazırlanması, Hibe ve Faiz Destekli Kredi Programlarını ve bunların muhasebe 
kayıtlarını ve başlıca Devlet teşvikleri” konularında bilgi sahibi olacak. 

 
Eğitim için kayıtlar 21 Kasım 2014 tarihine kadar alınacak olup, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. 
 
KTTO Proje Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin düzenlemekte olduğu eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak 

isteyen katılımcılar Seran Tahiroğlu’na 0392 228 36 45 numaralı telefondan (dahili 4) ve/veya stahiroglu@ktto.net adresinden 
ulaşabilecekler.  

 
- KTTO Başkanı Brüksel’de üst düzey temaslarda bulundu – 21 K asım 2014, Brüksel 

KTTO Başkanı Fikri Toros, 17 – 21 Kasım 2014 tarihleri arasında AB Kurumları nezdinde üst düzey temaslarda bulundu. Bu 
çerçevede AB üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilik üst düzey diplomatları,  AB Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü, AB Komisyonu 
Bölgesel Politika’dan sorumlu Komiseri Corina Cretu’nun kabine üyeleri ve Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanısıra  ABD’nin AB 
neznindeki Daimi Temsilciliği’ndeki diplomatlar ve AP milletvekilleri ile biraraya gelerek başta hellim konusu, Yeşil Hat Tüzüğü’nün 
iyleştirilmesi ve Kıbrıs’taki görüşme süreci olmak üzere çeşitli konularda görüşmeler yaptı. 

 
Hellim ortak ürünümüz 
Toros, temaslarında, Hellim'in AB nezdinde coğrafi tescil başvurusunun, tescilin Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik çıkarlarını 

da dikkate alacak ve Kıbrıs Türk üreticilerini kapsayacak şekilde yapılması gerektiğinin elzem olduğunu vurguladı. AB'nin Kıbrıs'taki 
siyasi gerçekler dikkate alınarak çözüm üretebilmesi için gerekli  yasal enstrümanlara sahip olduğunu, Kıbrıs Türk iş dünyası ve 
toplumunun beklentisinin de bu yönde olduğunu ifade etti. Bunun, Kıbrıs'ta oluşturulması gereken ekonomik işbirliği ve güven ortamına 
da katkı sağlayacağını belirten Toros, tüm Kıbrıslıların ortak ürünü olan hellimin bir kavga değil uzlaşı vesilesi olması gerektiğinin 
görüşme yaptığı tüm muhataplarınca kabul gördüğünün de altını çizdi. KTTO Başkanı, böylesi bir gelişmenin Kıbrıs’taki güven ortamına 
katkı sağlamasının yanısıra Kıbrıslı Türk üreticilerin AB standartlarına ulaşması için de ciddi bir motivasyon sağlayacağına dikkat çekti. 

 
Kıbrıs’ta görüşmelerin başlaması 
 
Temaslarında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Toros, toprak ve mülkiyet konularında olduğu gibi sözde 

münhasır ekonomik bölgenin de ihtilaflı olduğunu, çözüm sürecinin Kıbrıs sorunundan kaynaklanan bu gibi ihtilaflı konulara kurban 
edilmemesi gerektiğini dile getirdi. AB'nin, Kıbrıs Rum tarafını müzakere masasına dönmesi yönünde ikna etmesi gerektiğini vurguladı. 
Temaslarında ayrıca, muhataplarına KTTO'nun çözüm vizyonu ile ilgili bilgiler de veren Toros, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Ticaret ve 
Sanayi Odası (KEBE) ile ortak projelerin hayata geçmesi için destek talep ederek, ekonomik işbirliğinin süreçteki önemine vurgu yaptı 
ve ekonomik işbirliği ile oluşturulacak güven ortamı sayesinde, olası siyasi krizlerin çok daha kolay aşılabileceğinin altını çizdi. Toros 
“Kıbrıslı Türklerin de haklarının korunacağı adil ve sürdürülebilir bir uzlaşı için çabalarımızı sürdürmek zorundayız. Bu yolda pes etme 
lüksümüz yok!” dedi. 
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Ziyareti vesilesiyle, Türk Girişim ve Đş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Brüksel Temsilciliği açılış resepsiyonuna da 
katılan Toros, TÜRKONFED yetkilileriyle ne gibi ortak çalışmalarda bulunabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu 
 
Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki sorunlar aşılmalı 
Görüşmeleri sırasında Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden yapılan ticaretin bilinen kısıtlamalardan dolayı çok sınırlı kaldığını anlatan 
Toros, Kıbrıs Türk iş dünyasının AB’ye uyum sürecine katkı sağlayabilmesi için Tüzüğün kapsamının genişletilmesi gerektiğini 
vurguladı. “Ticari araçlarımızın Güney’e geçişinin hala daha mümkün olamaması kabul edilebilir değildir” diyen Toros, ayrıca 
işlenmiş gıda ürünlerinin geçişini sağlayacak bir düzenleme yapılmamış olmasını da muhattapları nezdinde eleştirdi.  
 
Kıbrıs Türk Masası’nın çalışmaları olumsuz etkilenmemeli 
Yeni oluşturulan AB Komisyonu’nun yapısındaki değişiklikler sonrasında Kıbrıs Türk Masası’nın Bölgesel Politika Genel 
Müdürlüğü altına aktarılmasıyla ilgili görüşmeler de yapan Toros, bu konuda Kıbrıs Türk toplumunda oluşan kaygıları 
muhataplarıyla paylaştı. Toros, görüştüğü yetkililerin bu değişikliğin Komisyonun Kıbrıs Türk toplumu ile varolan doğrudan ilişkileri 
etkilemeyeceğini kendisine aktardıklarını belirtirken, KTTO olarak bunun takipçisi olacaklarını görüştüğü yetkililere aktardı. KTTO 
Başkanı, “Kıbrıs Türk toplumunu çözüme ve AB üyeliğine hazırlayacak çalışmaların gerekli enstrümanlarla desteklenip devam 
ettirileceği yönünde bilgiler verdiler. Biz de her aşamada bunu takip edeceğimizi kendilerine aktardık” dedi. KTTO Başkanı Fikri 
Toros’a temasları süresince KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener eşlik etti.  

            
Fikri Toros’tan Lindington’a “ Đş dünyasının çözüm çabalarına destek olun!” 26 Kasım  2014 

 
KTTO Başkanı Fikri Toros, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides ve Đngiltere'nin Avrupa Bakanı 
David Lidington ile bu sabah ara bölgede bulunan Sivil Toplum Medya Merkezi’nde radyo programı gerçekleştirildi. 
 
Program öncesinde kısa bir toplantı gerçekleştiren üçlü, Sayın Lidington’a bağlı bulundukları Odaların tarihçesi ve faaliyetleri 
hakkında bilgiler verdi. David Lidington, Kıbrıs konusunda yaşanan güncel gelişmeler, iki toplumlu projeler ve iki toplumda 
yaşayan iş insanlarının ortak faaliyetleri hakkında da bilgiler topladı.  
 
Sözkonusu görüşmenin ardından Michael Simopoulos’un sunuculuğunu yaptığı ve Đngilizce olarak canlı yayınlanan radyo 
programında Toros, Kıbrıs adasında sürdürülebilir bir anlaşmanın  tüm ada ve Doğu Akdeniz için önemini detaylı olarak anlattı. 
Toros, iş dünyasının toplumları yakınlaştırma çabalarının çözüme ulaşmak ve sonrasında da sürdürülebilir kılmak için elzem 
olduğunu vurgulayarak, Đngiltere’nin bu yöndeki girişimlere destek olmasını istedi. Program sırasında konuşan Lidington ise 
mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve sözkonusu bir anlaşmanın her iki tarafa da olumlu sonuçlar doğuracağının altını 
çizdi. Lidington, Đngiltere’nin Kuzey Đrlanda deneyimlerinden de bahsederek, iki Oda başkanını Đngiltere’ye davet etti.   
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TV PROGRAMLARINA KATILIM VE ÖZEL RÖPORTAJLAR  

 
- AS TV’de Programa katılım – 11 Kasım 2014 

- MyCYRadio Programına Katılım – 26 Kasım 2014 
 

KTTO Başkanı Fikri Toros, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Phidias Pilides ve Đngiltere'nin Avrupa Bakanı David 
Lidington ile 26 Kasım 2014 tarihinde ara bölgede bulunan Sivil 
Toplum Medya Merkezi’nde radyo programı gerçekleştirdi. 

 
 

 
 

 

ULUSAL MEDYA ile ĐLĐŞKĐLER ve SOSYAL MEDYA ÇALI ŞMALARI  

- Innovia LTD ile websitesini yenilenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
- KTTO’ya Linkedin hesabı açılmıştır. 
- Facebook sayfamız  15 Eylül’de 241 takipçisi var iken 20 Kasım 2014 tarihinde bu rakam 351’e 

ulaşmıştır. 
- Twitter sayfamızda 15 Eylül 2014 tarihinde 213 takipçimiz var iken bu sayı 20 Kasım 2014 tarihi 

itibariyle 332’e ulaşmıştır.  
-  
 

SOSYAL ETK ĐNLĐKLER 

- Kasım 2014’de herhangi bir sosyal etkinlik düzenlenmemiştir. 
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YAZIŞMALAR – MEKTUPLAR  

5 Kasım 2014 Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komites i Başkanı’na Gönderilen Mektup  
 

Ref: KTTO-09-2014-11-001 
 
Sn. Birikim Özgür 
KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı 
Lefkoşa. 

 

Sayın Birikim Özgür, 

24/2012 sayılı Özelleştirme Yasasının 56. Maddesi’nin değiştirilmesini öngören Özelleştirme 
(Değişiklik) Yasa Önerisinin ivediliği 20 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 
görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.  Đlgili Yasa Önerisi, bütçe disiplini anlayışıyla örtüşmeyen, 
kıt olan kamu kaynaklarının kullanımında, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında toplumsal faydayı 
gözetmeyen adaletsiz bir durum ortaya çıkaracaktır. 

Bu değişiklikle ortaya çıkacak yeni mükellefiyetler ve talepler kamu giderleri içinde yüzde 85 gibi 
büyük bir orana sahip olan personel giderlerinin bütçe içindeki payını daha da artırarak, kamu 
kesiminde mali disiplinin sağlanması ve cari harcamalarda bütçe tasarrufu yapılması yönündeki 
çalışmalara önemli bir darbe vuracaktır. Hâlbuki güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını 
desteklemek üzere kamu kesiminin toplam ekonomi içindeki payı azaltılmalı, kaynaklar daha fazla 
yatırımlara ve özel sektörün güçlendirilmesi yönünde kullanılmalıdır. Böylece ekonomimizde 
yatırım ve istihdam fırsatları artırılarak, ülkede yaratılan katma değer seviyesi daha iyi noktalara 
getirilecektir.  

Özelleştirme (Değişiklik) Yasa önerisi, kamu kaynaklarının toplumsal fayda gözetilmeden, 
adaletsiz ve popülistçe dağıtılması anlamına gelmektedir. Devletin sahip olduğu kaynaklar 
makroekonomik ve sosyal politika önceliklerine uygun ve ekonomiye daha çok katma değer 
sağlayacak bütüncül, rasyonel ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir.  Bu çerçevede Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden beklentimiz bu değişiklik 
önerisinin yasallaşmamasını sağlamasıdır. 

Konu ile ilgili, 17 Ekim 2014 tarihinde Başbakan Sn. Özkan Yorgancıoğlu ve Başbakan Yardımcısı, 
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Sn. Serdar Denktaş’a göndermiş olduğumuz yazılar ekte 
bilgilerinize sunulmaktadır. Komite olarak, bu konuda gereken önem ve hassasiyeti 
göstereceğinize olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 

Ek: 17 Ekim 2014 tarihinde Başbakan Sn. Özkan Yorgancıoğlu ve Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, 
Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Sn. Serdar Denktaş’a göndermiş olduğumuz yazılar 
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26 Kasım 2014 – Nicos Anastasiades’e Gönderilen Mek tup  
 

           26th of November, 2014 

 

Ref: KTTO – 45- 2014- 11- 001 

 

H.E. Mr. Nicos Anastasiades, 

President  

 

Dear Mr. President, 

 

On behalf of the Executive Board and all members of the Turkish Cypriot Chamber of 
Commerce,  

I would like to extend our best wishes for a successful surgery, followed by a speedy and a 
thorough recover. We look forward to the resumption of your committed efforts towards the 
peace building process on our Island. 

 

Yours Sincerely, 

 

 

 

 

Fikri TOROS 

President 

Turkish Cypriot Chamber of Commerce. 

 

 

 


