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ZİYARET- KONFERANS - SEMİNER – FORUM – TOPLANTI 

 

1. Avrupa Komisyonu'nun Bölgesel ve Kentsel 

Politikalar Genel Direktörü Walter Deffaa ve Heyeti 

Ziyareti– 4 Mayıs 2015 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Avrupa 

Komisyonu'nun Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel 

Direktörü Walter Deffaa, Direktör Yardımcısı Normunds 

Popens, ve ona eşlik eden Komisyon’un Kıbrıs Türk Masası 

Sorumlusu Michaela Di Bucci, AB Destek Ofisi Programlar 

Sorumlusu Alesandra Viezzer, ve AB projeleri 

sorumlularından Michaela Foresti ile görüştü. 

 

 

 

 

 

2. KTTO’dan Anadolujet Başkanı Doğan’a Plaket- 6 Mayıs 2015 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir süreden bu yana Kuzey Kıbrıs turizmini 

tanıtmaya yönelik Anadolujet tarafından sürdürülmekte olan 

faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti, Oda’da düzenlenen etkinlikte 

Anadolujet Başkanı İbrahim Doğan’a plaket takdim ederek ifade etti. 

 

 

 

 

 

3. İngiliz Yüksek Komiseri Ziyaret – 8 Mayıs  2015  

İngiliz Yüksek Komiseri Sayın Ric Todd, 8 Mayıs Cuma (bugün) 

KTTO'ya gelerek KTTO Başkanı Fikri Toros ve Yönetim Kurulu 

üyesi Salih Çeliker ile Kıbrıs'ta yaşanan güncel gelişmeleri 

değerlendirdi. 
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4. YDÜ Kurucu Rektör Ziyaret-  11 Mayıs 

2015  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve 

beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 

YDÜ Kurucu Rektörü Sayın Suat Günsel’e  

ziyarette bulunularak iş dünyası ile üniversite 

sektörü arasında diyalog ve işbirliğinin 

geliştirilmesi yönünde adım attı.  

 

 

 

 

5. İki Toplumlu Staj Programı “Leading by 

Example” tanıtım toplantısı ara bölgede yapıldı– 15 

Mayıs  2015  

Ara bölgedeki Chateau Status restoranda konuyla ilgili 

düzenlenen basın toplantısına Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

Başkanı Fikri Toros ve Rum kesiminden “Kıbrıs Sanayi ve 

Ticaret Odası” Başkanı Manthos Mavromatis katılarak programla ilgili bilgi verdi. 

 

 

 

6. KTİMB Ziyaret- 18 Mayıs 2015  

İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 

yönetim kurulundan bir heyet ile bugün KTTO Başkanı Fikri 

Toros’a bir ziyaret gerçekleştirdi. 
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7.  Kırgız Parlamenter ve Ata Yurt Partisi Grup Başkanı 

Ziyareti – 20 Mayıs 2015  

Parlamenter ve Ata Yurt Partisi Grup Başkanı Dastanbek A. 

Djumabekov, KTTO Başkanı Fikri Toros'a nezaket ziyaretinde 

bulundu. Toros; karşılıklı ekonomik kalkınmaya önem verilmesi 

gerektiğini , Kırgızistan ile her türlü işbirliğine hazır olunduğunu ve 

çözüme yaklaşılan bu süreçte KKTC'ye yatırım yapılmasının büyük 

önem taşıdığını belirtti. 

 

 

 

8. KTTO Yönetim Kurulu ,Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı 

Ziyaret etti –  26 Mayıs 2015   

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Fikri Toros başkanlığındaki Kıbrıs 

Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu’nu 26 Mayıs 2015 

tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kıbrıs Türk Ticaret Odası KOBİ Geliştirme Birimi 

proje kapsamında Restart Danışmanlık ve LİPA 

Consultancy ile sözleşme imzadı. – 1 Haziran 2015 

 

KOBİ Geliştirme Birimi projeden faydalanmaya hak 

kazanan ALNAR Narcılık Ltd, Avunduk Süt Ürünleri 

Sanayi Ltd, Con Trading, Ergün Oza Kahve, Dağlı 

Trading, Demirbağ Ltd, Hediyemsu Ltd, Kemal Paralik 

Metal İşleri Ltd, Sunev Export-Import Ltd ve Tel-İş Ltd ile 

proje kapsamında çalışmaya start verdi 
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EĞİTİM PROGRAMLARI 

 

2015 yılının üçüncü eğitimi “ Etkin Sunum 

Yapma Teknikleri ” 30 Mayıs 2015 tarihinde 

KTTO Konferans Salonu’nda konusunda uzman 

eğitmen  İdil Şeytanoğlu  tarafından 

gerçekleştirildi.  
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ULUSAL MEDYA ile İLİŞKİLER ve SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI 

 

- KTTO’ya Kasım  ayında açılan Linkedin hesabından paylaşımlar yapılmış ve sözkonusu hesaba Mayıs 

2015 sonu itibariyle 512 kişiye ulaşmıştır. 

 

- Facebook sayfamız 15 Eylül’de 241 takipçisi var iken Mayıs 2015 tarihinde bu rakam 591’e ulaşmıştır. 

 

- Twitter sayfamızda 15 Eylül 2014 tarihinde 213 takipçimiz var iken bu sayı Mayıs 2015 itibariyle 530’e 

ulaşmıştır.  

 

- Görsel Duyuru: Sosyal medya kanallarımız aracılığıyla basında yeralan haberlerimiz düzenli olarak 

paylaşılmaya devam edildi. Üyelerimize sağlamakta olduğumuz kolaylıklarla ilgili görseller de hazırlanarak 

sosyal medya ve websitemizden duyurulmaya başlandı. 

 

 

 

 

TV PROGRAMLARINA KATILIM 

 

1. Diyalog TV – 11 Mayıs 2015 

KTTO Başkanı Fikri Toros, 11 Mayıs 2015 tarihinde, 

09:00 -10:00 saatleri arasında Diyalog TV'de "Çiğdem 

Aydın ile Güne Merhaba" programının konuğu oldu. 

 

2. KIBRIS TV- 25 Mayıs 2015 

 

Başkan Toros, 25 Mayıs 2015 tarihinde Kıbrıs TV’de 

Hasan Hastürer’in konuğuydu. 
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BASIN AÇIKLAMALARI 

            

KTTO’dan Anadolujet Başkanı Doğan’a Plaket- 6 Mayıs 2015 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir süreden bu yana Kuzey Kıbrıs turizmini tanıtmaya yönelik Anadolujet tarafından sürdürülmekte olan 
faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti, Oda’da düzenlenen etkinlikte Anadolujet Başkanı İbrahim Doğan’a plaket takdim ederek ifade 
etti. 
 
Etkinlik, Türk Havayolları Kıbrıs Müdürü Ömer Uzun ve Türk Havayolları Kıbrıs Pazarlama Müdürü Uğur Kelce’nin yanısıra KTTO 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyelerinin de katılımı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Sözkonusu 
etkinlik, KTTO Başkan Yardımcısı Sayın Reha Arar’ın konuşmaları ile başlayarak  Anadolujet Başkanı İbrahim Doğan’nın 
konuşmaları ile devam etmiş, ardından KTTO Başkanı Sayın Fikri Toros’un konuşmaları ve plaket takdimi ile sona ermiştir.  
 
Arar: “Ercan- Ankara- Moskova seferleri bir an önce başlatılmalı”  
KTTO’da düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren KTTO Başkan Yardımcısı Reha Arar, Anadolujet'in KKTC turizmi 
için düzenlemekte olduğu tanıtım faaliyetlerinden çok etkilendiğini ve daha önce hiçbir havayolu şirketinin bu tür hassasiyet 
göstermediğini ifade etti. Arar konuşmasında, Anadolujet Başkanı İbrahim Doğan’a Ercan-Ankara-Moskova seferlerini de karşılıklı 
olarak en kısa zamanda başlatmaları talebinde bulundu. 
Arar, “Moskova Ankara Ercan seferi olursa bizim için yeni bir soluk olur ve turizmin de önü açılmış olur. Turizm, tanıtım ve ulaşım 
olmadan olmaz.” şeklinde konuştu. 
 
İbrahim Doğan: Kıbrıs’ın turizm potaniyelini artırmak önceliklerimiz arasındadır 
 
Doğan sözlerine, düzenlenen etkinlik için teşekkür ederek başladı ve Kıbrıs’ın kendisi için olan önemine dikkat çekti. Doğan, Kıbrıs 
deyince akla deniz, kum, güneş ve kumarhane geliyor, halbuki burada tarih, eğitim, turizm, düzenli trafik ve köklerine bağlı bir ülke 
var. Bunların bütünleştirilmesi gerektiğini kaydetti. 
Anadolujet olarak üç temel prensip üzerinde çalıştıklarını, bunlardan ilkinin “teknik” olduğunu yapılan işin en iyi şekilde yapma gayreti 
içinde olduklarını vurguladı. Çalışmalarında “hukuk içinde kalma” kural ve yönetmeliklere uygun hareket etme gayesinde olmanın 
yanısıra, etik değerlere de çok fazla önem verdiklerini kaydetti. Bu üç temel prensip ekseninde KTTO Başkan Yardımcısı Sayın Reha 
Arar’ın Ercan- Ankara- Moskova seferlerinin düzenlenmesi talebini değerlendireceklerini dile getiren Doğan, sözkonusu talebi olumlu 
olarak karşıladı ve bu konuda çalışmalara başlayacaklarını aktardı. 
 
Toros: "KKTC ekonomisinin gelişimine katkı yapacak her türlü girişimi çözümü beklemeden yapmak gerekir" 
Etkinlikle son olarak söz alan Başkan Toros konuşmasında, Kıbrıs turizminin tanınması ve kalkınmasına yönelik olarak Anadolujet’in 
yürütmekte olduğu tanıtım aktivitelerinin genelde Kıbrıs Türk toplumu, özelde de Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak takdire şayan bir 
girişim olduğunu belirtti. Toros sözlerine şöyle devam etti. "Olası bir Federal Ortaklık sürecinde, Kıbrıslı Türklerin ekonomik yapısının 
da Kıbrıslı Rumlarınkine yakın olması, bulunacak çözümün sürdürülebilir olması için hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla, KKTC 
ekonomisinin gelişimine katkı yapacak her türlü girişimi çözümü beklemeden yapmak gerekmektedir. Üstelik Kıbrıs’taki uzlaşının 
yalnız bu ada için değil; Türkiye, Yunanistan ve Ortadoğu’yu da içine alacak olan bölgedeki işbirliği ve istikrar için de ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında da ekonomik gelişimimize katkı yapacak böylesi girişimlerin değeri daha iyi 
anlaşılmaktadır.” dedi. 
 
Etkinlik, KTTO Başkanı Fikri Toros’un Anadolujet Başkanı İbrahim Doğan’a teşekkür plaketi takdim etmesiyle sona erdi.  

### 
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KTTO’dan Akıncı’ya Destek- 6 Mayıs 2015 
 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki gayretleri ile tanınan Sayın Mustafa Akıncı’nın 
göreve getirilmiş olmasının, gerek Kıbrıs Rum toplumu gerekse uluslararası camia tarafından Kıbrıs Türk halkının çözüm isteğini 
devam ettirdiğine ilişkin güçlü bir mesajı olarak algılandığını gözlemlemekteyiz. Cumhurbaşkanı’nın müzakerecilik görevine de benzer 
tutumları ile tanınan Sayın Özdil Nami’yi ataması, bu algıyı pekiştirmiş ve çözüm müzakerelerinin başarısı için ne kadar kararlı 
olduğunu göstermiştir.  
 
Sayın Özdil Nami, gerek İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın temsilcisi olarak, gerekse 11 Şubat 2014 belgesinin 
oluşturulmasına yaptığı katkıyla çözüm yönündeki kararlılığını ve yeterliliğini kanıtlamış, süreci çok iyi bilen bir isimdir. Sayın Nami’nin 
bu göreve getirilmiş olmasını, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ayrım yapmadan farklı isimlerle çalışabileceğini göstermesi açısından da 
olumlu bir adım olarak değerlendirmekteyiz.  
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarının partilerüstü bir konu olduğu gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanı 
Sayın Mustafa Akıncı’nın toplumdan onay almış ilkeleri çerçevesinde tarafsız olacağını, kendi ekip arkadaşları yanında 
Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kadrolarından, akademisyenlerden ve sivil toplum kuruluşlarından da destek alacağını 
açıklamış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılamıştır.  
 
Yıllardır; her iki toplum tarafından da kabul edilebilir, kalıcı ve yaşayabilecek bir çözüm için mücadele eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibine destek vermeyi bir toplumsal sorumluluk ödevi olarak değerlendirmektedir. KTTO, 
geçmişte olduğu gibi, içinde bulunduğumuz bu dönemde de Kıbrıs’ta çözüm ve uzlaşı yönündeki çabalarına devam edecektir. Bu 
vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, yeni görüşmeci olarak görevine başlayan Sayın Özdil Nami’yi ve 
Cumhurbaşkanlığı’nda görev üstlenen kişileri kutlar; tüm toplumsal paydaşlarımızı bu sürece olumlu katkı koymaya davet ederiz. 
 

Vergi Usul Yasası Değişiklikleri –Basın Bildirisi – 19 Mayıs 2015  

            
1977’den beridir yürürlükte olan ve vergi sisteminin esasını oluşturan Vergi Usul Yasası’nın geç de olsa elden geçirilip günün 
gereklerine uygun olarak değiştirilmesini memnuniyetle karşılamaktayız. 
 
Odamızın üzerinde önemle durduğu kayıt dışı ekonomi ile mücadelede hükümetlere düşen önemli görevlerden biri de vergi 
adaletsizliklerini ve kaçaklarını kaldırmaktır. Vergi Usul Yasası’ndaki değişiklikler, bu yaklaşıma pozitif katkılar yapabilecek bir içeriğe 
sahiptir. 
 
Şeffaflık ilkesine bağlı kalınarak vergi gizliliğinin yeniden düzenlenmesi ve bu sayede bankaların da vergi tahsilatı konusunda 
yetkilendirilebilecek olması gerek yurttaşlarımızın gerekse profesyonel olarak ilgili alanda hizmet yürütenlerin günlük yaşamlarına ve 
iş yaşamına olumlu etkiler yapabilecek bir gelişmenin habercisidir.  
 
Odamız açısından yasal değişikliklerin tek başına yeterli olmayacağını, hükümetin uygulamalara ilişkin de yüksek bir performans 
sergileyebilmesi halinde sonuç alıcı bir değişimden söz edilebileceğini özellikle vurgulamak isteriz. Mevzuat düzenlemelerinin yanı 
sıra uygulamada da ciddi değişikliklere ve zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak gerekli tüzüklerin yasada 
öngörüldüğü şekliyle hızlı bir şekilde hazırlanması ve uygulamaya sokulması gerekecektir. 
  
Benzer yaklaşımla zorunlu defter, kayıt ve belgelerin elektronik ortamda saklanabilmesinin, beyan verilebilmesinin ve tebligat 
yapılabilmesinin güncellenmiş vergi mevzuatında yer bulmasını olumlu bir gelişme olarak algılamakla birlikte bu konuda gerekli alt 
yapı çalışmalarının hükümet tarafından hızlı bir şekilde neticelendirilememesi durumunda tüm bu konularla ilgili kamuoyuna verilen 
pozitif mesajların anlamını yitireceğini ve iş dünyasının gelişen teknolojiyi bu alanda gelişmiş ülkelerdeki gibi etkin şekilde 
kullanamayabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Bugüne kadar gelişigüzel resen vergilendirme nedeniyle yaşanan ciddi sıkıntılar 
kamuoyunun bilgisindedir. Resen vergilendirmenin bundan böyle belgeye dayalı olmasını desteklemekteyiz. Bu düzenlemelerin 
hayata geçebilmesi için e-devlet projesinin daha ciddi şekilde ele alınması artık kaçınılmaz olmuştur. Tüm ekonomik faaliyetlerin 
kolaylıkla takip edilmesini sağlayacak altyapı olmaksızın söz konusu belgelendirmenin hiç de kolay olmayacağını düşünüyor ve 
bürokrasiyi artırarak iş yapabilirliği olumsuz olarak etkileyeceğinden endişe duymaktayız. 
 
12 yıl olan zaman aşımı süresinin 7 yıla düşürülmesi, enflasyon düzeltmesi, siyasi partilere defter tutma zorunluluğu getirilmesi ve 
benzeri değişikliklerin de iş dünyasına olumlu yansımaları olacağını düşünmekteyiz. 
 
Yasa kapsamında yükümlülerin mahkemeye başvurmadan önce gidebilecekleri bir itiraz komisyonu oluşturulması olumlu olmakla  
birlikte Odamız, Üst İtiraz Komisyonu’nun daha bağımsız bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak oluşumu, görev süresi ve 
görevden alınmalarına ilişkin öneriler sunmuş ancak bu öneriler gerektiği şekilde değerlendirilmemiştir. Komisyon’un gerçek anlamda 
bağımsız çalışabilmesi bizim açımızdan çok önemlidir. Barolar Birliği’nin ve Muhasebe Meslek Örgütü’nün önereceği iki üyeden 
birinin oy doğrultusunun karar yönünde olmasının şart koşulmasını önemli ve olumlu bir değişiklik olarak değerlendirmekteyiz. Buna 
karşın komisyonun oluşumuna ilişkin önerimizin dikkate alınmamasını ciddi bir eksiklik olarak değerlendirmekteyiz.  
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Yasa ile gündeme gelen yüksek gecikme faizi uygulaması ve asgari ücretle ilişkilendirilen usulsüzlük cezaları vergi kaçırmayı 
önlemek bakımından ciddi bir caydırıcılık olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, bu cezalarının adaletli bir şekilde ve iyi niyetle 
uygulanmaması olasılığı iş dünyasını ciddi şekilde endişelendirmektedir. Yasa kapsamında belirlenen gecikme zammı uygulaması, 
gerçek ve tüzel kişilerin kamudan olan alacaklarını da ayni oran ve kriterler temelinde kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca, 
tahakkuk etmeyen vergi farkına gecikme faizi uygulaması da kabul edilebilir değildir ve istismara açıktır. 
 
Bu düşüncelerle KTTO olarak bu yasa değişikliğin ortaya çıkmasına katkı koyanları kutlarken, söz konusu değişikliklerin olumlu 
sonuçlara yol açabilmesi için yoğun çalışmalar yürütmesi gerektiğini yeniden hatırlatır, Vergi Usul Yasası’ndaki köklü değişikliklerin 
olumlu sonuçlar doğurmasını dileriz. 
 

KOBİ Geliştirme Birimi Projesi hayata geçti- 1 Haziran 2015 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı 
desteği ile kurulan KOBİ Geliştirme Birimi kapsamında ücretsiz danışmanlık ve eğitim hizmeti almaya hak kazanan 10 KOBİ, dün 
gerçekleştirilen tanışma toplantısında danışman şirketlerin yetkilileri ile bir araya getirildi. KTTO binasında düzenlenen toplantıda 
KOBİ’ler, uzmanlar tarafından sürece dair bilgilendirildi.  
 
KTTO KOBİ Geliştirme Birimi projesi çerçevesinde farklı sektörlerden pilot olarak seçilen Alnar Narcılık Ltd, Avunduk Süt Ürünleri 
Sanayi Ltd, Con Trading, Ergun Oza Kahve, Dağlı Trading, Demirbağ Ltd, Hediyemsu Ltd, Kemal Paralik Metal İşleri Ltd, Sunev 
Export-Import Ltd, ve Tel-İş Ltd firmaları için öncelikle uzmanlar tarafından mevcut durum analizi yapılacak. Kurumsal Yönetim, Mali 
Finans Hizmetleri, Satış Pazarlama Hizmetleri, İnsan Kaynakları Hizmetleri, Üretim Planlama Hizmetleri ve Dış Ticaret konularında 
yapılacak durum analizinin ardından belirlenecek alanlar üzerine eğitimler verilecek. 
 
KOBİ’lere danışmanlık hizmeti verecek firmalar Restart Danışmanlık ve Lipa Consultancy olarak belirlendi 
Tanışma toplantısı öncesinde danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek şirketler, Restart Danışmanlık ve Lipa Consultancy ile KTTO 
yetkilileri arasında hizmet sözleşmeleri imzalandı. İmza töreni sırasında bir konuşma yapan KTTO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa 
Genç, “Bugünü aslında bir dönüm noktası olarak nitelendirebiliriz. Ekonomimiz için KOBİ’lerin gelişmesi bir zorunluluktur. Bugün, 
KOBİ’lere, bu projede kapsamındaki süreçte atılacak adımlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Sözkonusu projemiz ile KOBİ’lerde ciddi 
pozitif değişimlerin olacağı inancındayız. Öncelikle yapılacak durum analizinin ardından her KOBİ’nin ihtiyacı olan eğitimler verilecek 
ve uygulamalara yansıyacak değişimler olacak. Bizim en büyük heyecanımız budur. Projemiz sonlandığında, Kıbrıs ekonomisine 
katkı sağlayacak bu değişimler ile zorlu da olsa bir hareket başlamış olacaktır” dedi. 
 
Proje bağlamında belirlenen kriterlere göre seçilen 10 KOBİ’nin yetkililerinin hazır bulunduğu tanışma toplantısında firmalar, 
danışman şirketlerin yetkililerine kısaca kendilerini tanıtarak projeye dair memnuniyetlerini ve heyecanlarını dile getirdi.  
 
Ekonomiye katkı sağlanacak 
 
KTTO bünyesinde kurulan KOBİ Geliştirme Birimi sayesinde, KKTC’de faaliyet gösteren işletmelere verilecek danışmanlık 
hizmetlerinin tamamlanmasının ardından, hizmet alan KOBİ’lerin mal ve hizmet kalitesinin artması sureti ile verimliliklerinde ve pazar 
paylarında artış sağlanması, ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına katkıda bulunulması hedefleniyor. Sözkonusu 
projenin diğer bir yansımasının ise özel sektörde istihdamın artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve KKTC ekonomisine katkı 
yapılması olduğu belirtildi. 

 

 
Toros ve Pilidis’in İskandinavya Temasları – 2 Haziran 2015  
 
İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlıkları’nın davetiyle Stockholm ve Helsinki’ye giden Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros 
ve Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides çeşitli temaslarda bulunuyor. 
 
TOROS: SİVİL TOPLUM UZLAŞMA SÜREÇLERİNDE VAZGEÇİLMEZDİR 
İki Oda Başkanı İsveç Dışişleri Bakanılığı ile Stockholm School of Economics tarafından düzenlenen "İş Dünyası Açısından Kıbrıs’ta 
Barış" konulu seminerde hem iki Oda arasındaki ilişkileri anlattılar hem de Kıbrıs sorununun çözümünün yaratacağı ekonomik 
kazanımlara dikkat çektiler.  
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros konuşmasında ekonomik aktörlerin, birleşik bir federal Kıbrıs'In oluşturulmasına 
yapacağı katkıları ve iki Odanın güven yaratıcı önlemler başlığı altında iki toplumu yakınlaştıracak işbirliği projelerini anlattı. Toros, 
"Odalarımızın müzakere sürecinde etkin olacağından eminim. Ortaya çıkacak olan sonuç sivil toplmun katılımını da içerecek. Ayrıca 
farklı seviyelerde diyalog da mutlak bir zorunluluk olacaktır. Bu sadece müzakere sürecini teşvik etmeyecek. Aynı zamanda liderlerin 
bulacağı çözümün sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Sivil toplumun vazgeçilmez bir parçası olan iki oda üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirecektir" dedi. 
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Fikri Toros, Güney Afrika ve Kuzey İrlanda gibi dünyadaki anlaşmazlıkların barış sürecinde ekonominin ve ekonomik işbirliklerinin 
sağladığı katkılara, aynı şekilde Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin kendi aralarında ekonomik bağımlılık yaratarak AB'yi kurduklarını 
anımsatarak, "Vizyonumuzun dayanağını oluşturan bu örnekler bize uzlaşma yolunda ekonominin önemini gösteriyor" ifadelerini 
kullandı.  
 
İki Odanın işbirliği hakkında detaylı bilgiler sunan Toros konuşmasının sonunda ekonomi ve ekonomik işbirliğinin barış inşa sürecinde 
önemli bir rol oynadığını, iki odanın da işbirliğini sürdürmek ve çözüm sürecindeki rolünü artırma kararlılığında olduğunu 
vurguladı. Yeni başlayan müzakere sürecinin Kıbrıs sorununu çözmek için eşsiz bir fırsat sunduğuna işaret eden Toros, sorununun 

çözümünün doğu akdenizi refah, güvenli ve istikrarlı bir bölge haline getireceğini söyledi.  
 
PİLİDİS: ÇÖZÜMÜN EKONOMİK KAZANIMLARI BÜYÜK OLACAK 
Güney'deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides seminerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta mevcut durumun 
devamının en büyük kaybedeninin Kıbrıslılar olduğuna işaret ederek, iki Odanın bunun sürdürülemez olduğuna inandığını kaydetti.  
 
Yapılan araştırmalarda, Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün sağlayacağı ekonomik kazanımın muhteşem olacağını gösterdiğini belirten 
Pilides, adil, fonksiyonel ve yaşayabilir çözümün ülkede yatırım iklimini sağlayacağını, yabancı büyük yatırımcıları çekeceğini, Türkiye 
pazarı da olmak üzere dünyadaki birçok pazara erişimin sağlanacağını, can çekişen ya da tecrübe eksiği olan ekonomik sektörleri 
canlandıracağını, yeni iş sahaları yaratarak işsizliği, genç işsizliği ve göçü azaltacağını söyledi.  
 
Pilides, çözümle birlikte, bölgenin en büyük pazarı olan Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin normalleşeceğini bunu  da 
tarafların savunma bütçelerini azaltacağını kaydetti.  Pilides, "çözüm uluslarası iş merkezi olarak Kıbrıs'ın önemini artıracak. Ayrıca 

Maraş'ın yeniden inşaası ile birlikte ortaya çıkacak kazanımlar olacak. Türkiye'den gelecek olan suyla tarım gelişecek. Mülkiyet 
sorununun çözümü ile birlikte inşaat ve emlak sektörü gelişecek. İki tarafın da yüz yüze kaldığı bütçe açığı ve borç sorunlarının 
çözümüne de katkı sağlayacak" dedi.  
 
Çözümün Kıbrıs'ın büyüme rakamlarına, milli gelire ve kişi başına düşen milli gelire yapacağı etkileri de örnekler vererek ortaya 
koyan Pilides, kapsamlı bir çözümün sadece Kıbrıslılara refah sağlamayacağını, bölgeye de istikrar getireceğini söyledi. Pilides, 
Kıbrıs'ta adil, fonksiyonel ve yaşayabilir bir çözüm için ortaya çıkan yeni fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı ve müzakerelerin 
başarıyla sonuçlanıp ortak hedefler doğrultusunda ülkenin birleşmesini istediklerini söyledi. İki odanın devam eden sürece aktif 
katkıda bulunma taahhüdünde bulunduğunu ve liderlerin çabalarını desteklemeye devam edeceğini belirten Pilides, "mevcut statüko 
kabul edilemez ve bunun uzaması olumsuzlukları da beraberinde getirir. Biz bu fırsatın kaçırılmaması için elimzden gelenin en iyisini 
yapmaya söz veriyoruz. Bunu çocuklarımıza, gelecek nesillere ve tüm Kıbrıslılara borçluyuz" dedi. 
 
İSVEÇ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON BAKANLIĞI ZİYARETİ 
 
Toros ve Pilides temasları çerçevesinde İsveç Girişimcilik ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı Oscar Stenström ile bir araya geldi, 
barış sürecinde ekonominin rolü, barış sürecinin sonuca varmasının gerekliliği ve İsveç'in bu konuda neler yapabileceği ele 
alındı. Toros ve Pilides Stockholm'daki temasları çerçevesinde önemli start-up merkezlerinden biri olan SUP46'yı da ziyaret etti 
 
İki Oda Başkanı bugün de Finlandiya’da temaslarda bulunuyor. 

 
 

Fikri Toros: Kıbrıslı Türklerin AB’ye uyum süreci bir an önce başlamalı- 3 Haziran 2015 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları Kuzey Avrupa'daki temasları çerçevesinde 
İsveç’in ardından bu kez de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de üst düzey görüşmelerde bulundu. Başkanlar Fikri Toros ve Phidias 
Pilidis, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, parlamenterler ve Kriz Yönetimi İnsiyatifi yöneticileriyle görüştüler.  
 
Kriz Yönetimi İnsiyatifi Ziyareti 
İki Oda başkanı Helsinki'deki temaslarına Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari'nin kurduğu 
Kriz Yönetimi İnisiyatifi'ni ziyaret etti. Ziyarette, iki Odanın işbirliğinin güven yaratmada ve Kıbrıs'ta anlaşmazlığı çözmede yaratacağı 
momentum açısından önemi üzerinde duruldu.  
 
Görüşmede Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Kıbrıs'ta barış sürecinin sonuç odaklı ilerleyebilmesi için "özveri, empati, 
affedici olma ve yakalanan sinerjinin kullanılması" olarak nitelendirdiği 4 ana prensibin hakim olması gerektiğini vurguladı. Her iki 
tarafın geçmişin tekerrrür etmeyeceği bir güvenlik ihtiyacı olduğuna işaret eden Toros, buna tatmin edici bir şekilde değinilmesi 
gerektiğini vurguladı. Bu tür inisiyatiflerin sorun yaşanan diğer ülkelerdeki çalışmalarından isifade edilmesinin önemine de dikkat 
çeken Toros, adadaki örgütlerin Kriz Yönetimi İnisiyatifi ile bir araya gelmesi için adımlar attı.  
 
Önceki Dışişleri Bakanı Tuomioja: Girişimleri destekliyoruz  
Toros ve Pilidis Helsinki temasları çerçevesinde Finlandiya'nın eski Dışişleri Bakanı, parlamenter Dr. Erkki Tuomioja ile Parlamento 
binasında bir araya geldi.  
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Erkki Tuomiova, başkanları kabulünde iki odanın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs’ta başlayan yeni sürece işaret 
eden Tuomiova, müzakerelerin bir kez daha çözüm yönünde umutları artırdığını söyledi. Tuomiova, Bm Genel Sekretri'nin Kıbrıs 
Özel Anışmanı Eide'nin, bu süreçte iki odanın işbirliği adına ortaya koydukları işbirliğini takdire şayan olarak nitelendirdiğini de 
kaydetti.   
 
Sivil toplum içinde iş dünyasını  çözüm yönünde oynadığı rolü takdirle kaşıladığını ve ekonomik işbirliğinin etkili bir enstrüman 
olduğunu belirten Tuomiova, adadaki ticaret hacmini ve bunun nasıl artırılabileceğini sordu. Finlandiya’daki seçim sonrasında 
muhalefete düştüğünü de anlatan Tuomiova, buna rağmen hükğmetin Kıbrıs politikasına her zaman destek vermeye devam 
edeceğini vurguladı.  
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ise, ithal malların da Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında geçebilmesi için atılması gereken 
adımları anlattı.  AB Komisyonunu'nun Kıbrıs Türk toplmunu ivedi olarak muktesebata hazırlaması gerektiğini, uyum sürecinin 
hızlandırılması gerektiğini belirten Toros, ancak bu şekilde iki toplum arasındaki farkın azalacağını söyledi. Toros, Kıbrıs'In kuzeyinde 
muktesebatın uygulanabilmesi içibir an önce standardizasyon uygulamalarının sağlanması gerekiğini vurgulayarak, bu yönde yakında 
adayı ziyaret edecek olan SB komisyonu başkanı Junker'ı adım atmaya, Finlandiya ve diğer AB üyesi ülkeleri de buna destek olmaya 
davet etti. Toros ayrıca Finlandiya ve İsveç'in Kıbrıs büyükelçilerinin iş ve dünyası ve dini liderleri bir araya getirerek çözüme 
koydukları katkıdan dolayı teşekkür etti.  
Dışişleri Müsteşarı Stenlund:Asıl olan çözümdür, işbirliğiniz çok önemli 
 
Toros ve Philidis Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki son görüşmesini Finlandiya Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Peter Stenlund ile 
gerçekleştirdi.  Stenlund heyeti kabulünde, Finlandiya'nın Kıbrıs'ta çözüme büyük önem verdiğini söyledi  ve bu bağlamda iş 
dünyasının ortaya koyduğu inisiyatifin önemine dikkat çekti. "Asıl olan çözümdür. Bu nedenle işbirliğinizin çözüme koyacağı katkıdan 
eminim" diyen Stenlund, Kıbrıs'ta gelinen aşama ile ilgili iki oda başkanından bilgiler aldı.  
 
Fikri Toros, Kıbrıs'ta bir çözümün etkisini  büyük olacağını, bu yolda ilelerken çözümün sürdürülebilir ve kalıcı kılınması için 
ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilein artırılması gerektiğini vurguladı.  
 
Kıbrıslı Türklerin ticaretinin önündeki en büyük engellerden biri olan standardizasyon eksikliğinin giderilmesi için Avrupa 
Komisyonu'na büyük görev düştüğünü belirten Toros, Kıbrıslı Türklerin AB uyum sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini 
vurguladı. Toros, bu yönde Finlandiya'dan destek talep etti. 
 
Phidas Pilidis de, Kıbrıs'ta olumlu bir atmosferin yaşandığına işaret etti. Bir tarafta Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen ve Rum halkı 
tarafından da benimsenen Mustafa Akıncı'nın, diğer tafacta ise 2004'te Annan planına evet diyen çözüm yanlısı Nikos Anastasiadis'in 
bulunduğunu belirten Pilides, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.  
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YAZIŞMALAR – MEKTUPLAR 

 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü’ne gönderilen mektup-5 Mayıs 2015 

Sayın Emine Güllüelli, 

 

Donmuş patates ithalatı sırasında gerçekleştirilen işleme göre mal limana geldiğinde, ithalatçılar tarafından 

gümrükten kurtarılıp kendi depolarına çekilmekte ve ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilgili uzmanlar tarafından 

numune alınıp gerekli analizler yapılmaktadır. Çıkan analiz sonuçlarının olumlu olması halinde ise ürün ithalatçılar 

tarafından piyasaya arz edilmektedir. 

 

Üyelerimizden gelen bilgiye göre ise bundan sonra varış yapacak ve proformasına ‘tahlil gereklidir’ notu düşülmüş 

ve ürünü taşıyan konteyner limanda iken numune alınıp tahlil için ilgili laboratuvara gönderileceği bildirilmiştir. Bu 

işlemin izin süresi yaklaşık 10 günü bulabileceğinden ithalatçılarımızın maliyeti üzerine ciddi bir ek maliyet 

bindirebilecektir. Şöyle ki, buzluklu bir konteynerin gümrükte günlük $150-$200 arası masraf ve $50-$60 arası 

elektrik bağlama maliyeti ithalatçılarımıza $2000-$3000 arası ek masraf yükleyecektir. 

 

Dolayısı ile KTTO olarak önerimiz donmuş patatesin ithalatçıların depolarına ulaştırılmasının ardından gerekli 

analizlerin yapılmasıdır. 

 

Görüşümüzü olumlu bulacağınıza dair var olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

Saygılarımla, 

 

 

Fikri Toros 

Başkan 
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Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü’ne Gönderilen Yazı – 5 Mayıs 2015  

Sayın Emine Güllüelli, 

 

Parmak patates ithalatı sırasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğü tarafından tetkik 

yapılmaktadır. Bu tetkikler sırasında analiz edilen bakterilerden biri de Listeria monocytogenes adlı bakteridir. 

Listeria monocytogenes adlı bakterinin parmak patateste bulunması halinde ise ürünler imha edilmektedir.  

Donmuş patatesin hem Avrupa Birliği, hem de Türk Gıda Kodeksi’ne göre ‘tüketime hazır olmayan gıda’ 

katergorisinde olduğu göz önüne alındığında ve Listeria monocytogenes adlı bakteri, 175C’de en az 2 dakika 

pişirildikten sonra hazır hale gelmesi nedeni ile Avrupa Birliği mevzuatlarında ve Türk Gıda Kodeksi’nde belirli 

oranda kabul edilebilir ve sakıncasız bulunmaktadır. Örneğin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler 

Yönetmeliği’nin 4. maddesi, ‘i’ bendinde belirtildiği üzere “Gıda işletmecisi tarafından; gıdanın mikrobiyel yükünü 

azaltacak veya kabul edilebilir seviyeye düşürecek pişirme veya herhangi başka bir işleme ihtiyaç olmaksızın, 

doğrudan insan tüketimine sunulması amaçlanarak üretilen gıda”yı uygun bulmaktadır.  

Bununla birlikte Gıda Güvenliği Kriterleri ve Ek-3’te yer alan patojen mikroorganizmaların limitleri tablosunda da 

belirtildiği üzere Listeria monocytogenes adlı bakterinin belirli seviyeye kadar kabul etmektedir. 

Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre ise Listeria monocytogenes adlı bakterinin 74C’de pişirildiği taktirde öldüğü 

ve hiç bir riskinin olmadığına yönelik ifadeler yer almaktadır. Ayrıca, 100 CFU/g seviyelerinde bakterinin olması 

güvenli olarak addedilmektedir. 

Dolayısı ile KTTO olarak önerimiz, test sonuçlarını açıklarken bakterinin üründe var olup olmamasının yanında var 

olması halinde bakterinin miktarınında sonuçlara eklenmesi ve Türk Gıda Kodeksi ile Avrupa Birliği mevzuatında 

olduğu gibi ürünün pişmeden tüketime hazır olmaması nedeni ile yukarda belirtilen seviyelerde bulunması halinde 

ithalat iznine tabi olması yönündedir. 

Görüşümüzü olumlu bulacağınıza dair var olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 
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12 Mayıs 2015’te Sayın Serdar Denktaş’a Gönderilen yazı 

 

Sayın Serdar Denktaş, 

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin  “Güzel Sanatlar Müzesi” adıyla 1975 yılında ziyarete açtığı mimari eser “Villa 

Latomia” ne yazık ki uzun bir süreden beridir kapalı olarak tutulmaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, bu eserin 

restore edilerek, kültür ve sanat anlamında çok kıymetli bir miras olarak varlığını sürdürmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Odamızın, söz konusun yerin restore edilmesi ve işletilmesi için ilgilendiğini bilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar 

dilerim. 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

Fikri Toros 

Başkan 

 

14 Mayıs 2015 tarihinde Sn. Orçun Kamalı’ya gönderilen yazı 

Sayın Orçun Kamalı, 

“Düşük Fiyatla Mal Satışını Önleme Vergisi ve Katma Değer Vergiler Yasası” Madde 11 altında yapılan “İthalatta 

Haksız Rekabeti Önleme Vergisi ve Katma Vergiler Tüzüğü” uyarınca sizlerin başkanlığında oluşturulan Kurul’un 

çalışmaları devam etmektedir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, ithalatta haksız rekabeti önleme düzenlemesinin, 

Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması temel referans noktası alınarak yeniden düzenlenmesi ve 

Kurul’un halen üzerinde çalışmakta olduğu şikâyetlerin yapılacak yeni düzenleme kapsamında değerlendirilmesi 

görüşündeyiz. İlgili düzenlemeye ilişkin görüş ve önerilerimizi ilişikte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar 

dilerim. 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 

Ek: Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın İthalatta Haksız Rekabeti Önleme Düzenlemesine İlişkin Görüş ve Önerileri 

 Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye her ülke mevzuatının uyumlu olması gereken “GATT 1994’ün VI. 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma” (DTÖ Anti-Damping Anlaşması) temel referans noktası 

olarak alınmalıdır. 
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 Eğer ithalatçı ülke, yürüttüğü anti-damping soruşturması sonucunda; bir ürün ithalatının dampingli 

olduğunu ve bu dampingli ürün ithalatının, benzer ürünün yerel üreticilerine zarar veya zarar tehdidi 

arz ettiğini veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini, belirlerse, söz konusu ithalata 

anti-damping vergisi veya fiyat taahhüdü şeklinde anti-damping önlemleri uygulayabilir. Dolayısıyla, 

dampingin belirlenmesi anti-damping vergisi uygulamak için yeterli değildir. Aslında gerekli olan – ve 

anti-damping davalarını tetikleyen- şey, yerel endüstrinin maruz kaldığı zarardır. Diğer bir ifadeyle, yerli 

sanayinin uğradığı zararın dampingli ithalat nedeniyle olduğunun somut şekilde ortaya konulması 

esastır. Bu yüzden yerli üretim dalındaki zararın dampingli ithalat nedeniyle mi oluştuğu yoksa 

dampingli ithalat dışındaki faktörlerden mi kaynaklandığının somut bir şekilde saptanması 

gerekmektedir. 

 Dampingin varlığı ve hesaplanmasına yönelik; normal değer belirlemesi için iç piyasa satışlarının hangi 

çerçevede ve nasıl dikkate alınacağı, iç piyasa satışlarının dikkate alınmadığı durumlarda normal 

değerin nasıl belirlenebileceğine ilişkin seçenekleri ve maliyet bazlı (oluşturulmuş) normal değer 

kullanılması durumunda maliyetin ve makul kârın nasıl belirleneceği önemli unsurlardır. İlgili 

düzenlemede bu unsurlar açık bir şekilde ortaya konmalıdır. 

 İlgili düzenleme kapsamında oluşturulacak olan Kurul bağımsız bir yapıda olmalıdır. Üyeler ilgili konuda 

uzmanlığı olan ve üyeliklerinin devamı süresince ticari kazanç getirici faaliyette bulunmayan kişilerden 

oluşmalıdır. 

 Kurul, soruşturma sürecini başlatmadan ilgili taraf/larla “uzlaşma” yoluna gitmeli ve uzlaşma 

sağlanamadığı durumda soruşturma başlatılmalıdır. 

 Soruşturma sonucunda bir önlem alınması durumu ortaya çıkarsa, bu önlem sektöre yönelik değil, 

soruşturma kapsamında yer alan firmanın ürün/lerine yönelik olmalıdır. 

 Anti-damping önlemleri, zarara neden olan dampingi önlemek için gerekli olduğu sürece yürürlükte 

kalmalı ve devam etmesine ihtiyaç yoksa, 5 yıl sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkmalıdır. 
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