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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

 NİSAN 2017 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 54’üncü Olağan Genel Kurul 
toplantısı KTTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

 
8 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen Kurul’da,Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul’a gönderilen 
mesajların okunması sonrasında KTTO Başkanı Fikri Toros, Genel Kurul’a hitap etti. 

Oda Başkanı’nın konuşmasının ardından; TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, KKTC Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, 
ve İkinci Cumhurbaşkanı Sn. Mehmet Ali Talat söz aldı. Toros, Kıbrıs Türk Toplumunun en köklü kurumlarından 
birisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirliğini ve yatırım ortamını iyileştirmek, 
toplumun ekonomik ve toplumsal gelişimine, bunun yanısıra dünya ile bütünleşmesine önemli katkı sağlayan 
faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.Ülkemiz için daha fazla istihdam ve daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmanın 
ancak özel sektör ekseninde bir gelişmeyle mümkün olabileceğini vurgulayan Toros, Kıbrıs Türk Toplumunun 
ekonomik varoluşunun, kendi özel sektörünün güçlenmesine bağlı olduğunu söyledi.  

                   

Oda Başkanı’nın konuşmasının ardından; TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, KKTC Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Üçüncü 
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat birer konuşma yaptı. TDP Başkanı 
Cemal Özyiğit konuşmasında, Oda tarafından hazırlanan Rekabet Edebilirlik Raporu’nun başarılı bir çalışma 
olduğunu belirtti ve bu rapordaki uyarıların yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık çalışmaları hakkında bilgi vererek devletle iş insanları arasında 
mahsuplaşmanın başladığını belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasında, aralarında Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın da bulunduğu ekonomik örgütlerin ülke sorunları konusunda daha aktif olma ve mümkün 
olduğunca ortak davranış geliştirme kararının ve açıklamasının önemini vurguladı. Özellikle, iş çevrelerinin ortak 
açıklamasında ortak zeminde buluşmasının topluma pozitif olarak yansıyacağını belirtti. Üçüncü Cumhurbaşkanı 
Dr. Derviş Eroğlu, enerji ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Ülkemizde 100 bin öğrenci 
bulunduğunu belirten 3’ncü Cumhurbaşkanı, altyapı eksiklerinin yüksek öğrenimde devam ettiğini belirtti. Genel 
Kurulda son konuşmayı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat yaptı. Kıbrıs Müzakere sürecinde Odamızın 
üstlenmiş olduğu rolün öneminin altı çizen Talat, müzakere sürecinin önünde kısıtlı bir zamanın bulunduğunu 
belirtti.  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 54’üncü Olağan Genel Kurulu yapılan konuşmaların ardından, Faaliyet ve Mali Raporların 
takdimi ve aklanması ile Oda Murakıbının tayini ile sona erdi. 
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Akay, bundan dolayı işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek 
için hem çevre değişikliklerini önceden görmek hem de 
güçlü rekabet ortamında üstünlük sağlamak zorunda 
olduğunu söyleyerek, bu durumun rekabet etme gücüne ve 
üstünlüğüne bağlı görüldüşüne de vurgu yaptı.  İşletmeler 
için bugün rekabet üstünlüğü sağlamanın yolunun doğru 
strateji seçiminden geçtiğini söyleyen Akay, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın kurumsallaşmanın ve kurumsallaşmanın 
önemli bir bileşeni olan insan kaynakları yönetiminin bu 
süreçte büyük önem arz ettiğini değerlendirdirdiğini de 
belirtti. Akay ayrıca, işletmelerin rekabet güçlerini arttıran en 
önemli kaynaklarından nitelikli insan gücünü elde tutmak, 
performanslarını geliştirmek, etkin ve verimli çalışmalarını 
sağlayabilmek için insan kaynakları yönetimine 
yoğunlaşmak olduğu noktalarına da dikkat çekti. 

Akay konuşmasına şöyle devam etti;  

“Üst düzey yöneticilerin kariyer danışmanlığı, yönetici 
yetiştirmek, takım kurmak, yeteneklerini geliştirmek için 
kullanılan geri bildirim liderlik, koçluk ve mentörlük 
yaklaşımları işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi 
yönünde insan kaynaklarını desteklemekte ve böylece 
işletmenin insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaktadır.  
Bu yöntemler sadece çalışanların motivasyonun da artış 
sağlamamakta, ayni zamanda performans artışının 
kurumun etkin verimli çalışarak büyüme ve gelişmesine de 
önemli katkılar sağlamaktadır.”  

 

 

 Oda Başkanı Rusya Federasyonu 
Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’i 
ziyaret etti. 
6 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, Kıbrıs Türk İş 
Dünyası ve Rus İş Dünyası arasında işbirliğinin nasıl 
geliştirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Toros ayrıca, Odamızın 2016-2017 Kuzey Kıbrıs Rekabet 
Edilebilirlik Raporunu da Osadchiy'e takdim etti. 

 

Başkan Vekili Yüksel Akay, 3. İşveren 
ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri 
Buluşması Semineri’nde konuşma 
yaptı. 
 
5 Nisan 2017 tarihinde Golden Tulip Otel’de gerçekleştirilen 
seminerde; konuşma yapan Akay, kurumsallaşmada insan 
kaynaklarının önemine değinerek; değişime ve yeniliğe açık olan 
şirketlerin rekabet edebilme koşullarıyla başa çıkabileceğine 
vurgu yaptı. 

Günümüzde işletmelerin faaliyetlerini çok hızlı değişen koşullarda 
ve büyük belirsizlikler içinde devam ettiğini belirten Akay, 
yaşanılan değişime karşı işletmelerin sürekli kendilerini yeniliğe 
zorlaması gerektiğini ve yoğun rekabetle başa çıkmanın yollarını 
aramaları gerektiğini söyledi.  
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Onaylanmış Kuruluşlar ve 
Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşları Tüzüğü hakkında görüş 
verilmiştir. 
11Nisan 2017 tarihinde sunulan öneride; tüzükte yer alan 
yerli uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
akreditasyonunun sadece TÜRKAK ile sınırlı tutulmaması, 
diğer AB üye ülkelerin akredite kuruluşları tarafından da 
yapılabilmesinin sağlanması yer almaktadır.  

 
KTTO, İslam Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Odasının (ICCIA) 25. Yönetim 
Kurulu Toplantısı ile  33. Genel 
Kurul toplantısına katıldı. 
 
12 Nisan 2017 tarihinde Umman’da gerçekleştirilen Genel 
Kurulda Toros, Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Ali bin Masoud Al Sunaidi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. 

Umman’da düzenlenen Genel Kurul’da Toros, Umman 
Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Masoud Al Sunaidi 
ile de görüştü. 

Genel Kurul’da konuşma yapan Toros, İslam dünyasına 
adadaki yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, turizm ve 
ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde 
bulundu. Toros, İslam dünyasının Kıbrıs’taki çözüm sürecine 
destek vermesi talebini de dile getirdi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oda Başkanı Ada TV'ye konuk 
oldu. 
 
13 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Basın Gündemi isimli 
programda; Gündeme iliskin konular ve müzakere sürecinin 
değerlendirildi. 
Toros programda;  Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün devam etmesi 
durumunda adanın Güney’inde ve Kuzey’indeki statükonun 
sürdürülemez olduğuna vurgu yaparak,  adanın 
Güney’indeki doğal gazın çözüm olmadığı takdirde 
anlaşmazlık konusu olarak kalmaya devam edeceğini ve 
değerlendirilemeyeceğini söyledi. Toros ayrıca;  
çözümsüzlüğün devam etmesi halinde Kuzey’deki 
statükonun da sürdürülemeyeceğini, şu anda adanın 
Kuzey’inde kemikleşmiş durumun lakayıtlığında sürdürülen 
suni refahın devamının mümkün olmadığını ve farklı farklı 
sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.  

 

 

 
Lojistik ve Tedarik Zinciri Eğitimi 
gerçekleştirildi.  
 
15 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde; Lojistik 
yönetiminin nasıl yapıldığı, lojistiğin önemi ve maliyeti, 
tedarik zinciri yönetimi ve dünyadaki yönetim şekilleri 
konularında bilgiler verilmiştir.  
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Bosch’un Türkiye ve Ortadoğu 
Başkanı Steven Young Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 
  
18 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Kuzey 
Kıbrıs’ın yatırım iklimi, ülke ekonomisi ve olası yatırım 
fırsatlarıyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
 

 

 

Oda Başkanı Hasan Hastürer’in 
konuğu oldu. 
20 Nisan 2017 tarihinde Kanal T'de yayınlanan ve Hasan 
Hastürer'in sunduğu ''Mikrofon Sizde'' programına konuk 
olan Toros; çözüm süreci, ülkedeki ekonomik durum, son 
gelişmeler ve gündeme ilişkin konularda 
değerlendirmelerde bulundu. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 “KKTC’de İkamet Etmeyen” 
Yolculara Tanınan İhracat İstisnası 
Tüzük taslağına ilişkin görüş verildi. 
 
Oda’nın sunduğu görüşler arasında; İstisna Kapsamına Giren 
Mallar,  İstisna Kapsamında satış yapabilecek asgari ve azami 
tutar, Verginin Alıcıya İade Edilmesi, İade Tutarı konuları yer 
almaktadır.  
 
Mersin Teknopark KTTO’yu ziyaret 
etti. 
 
24 Nisan 2017 tarihinde Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür 
Durmaz ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret ederek Başkan 
Fikri Toros ile bir görüşme gerçekleştirdi. Durmaz, Kuzey 
Kıbrıs’ta yapmayı planladıkları yatırımları Toros ile paylaşarak 
görüş alışverişinde bulundu. 

 

 



5 
 

  

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi Semineri” düzenlendi. 

 “Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ortaklığında ve Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi katkılarıyla 25 Nisan 2017 tarihinde “Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Semineri” düzenlendi. 

Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yer alan Seminerde Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin’in 
yanı sıra, TC AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi 
yetkilileri de hazır bulundu. 

KTTO Başkanı Fikri Toros, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, AB ve uluslararası rekabet koşullarında, AB 
standardında mal ve hizmet sağlamanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ticaret Odası olarak AB’nin Kıbrıs Türk toplumu 
içerisindeki çözüm ortağı olduklarını kaydeden Toros, iş dünyasını AB’ye hazırlamaya azami gayret gösterdiklerini, TC’nin 
tecrübelerinin kendileri için değerli bir kaynak olduğunu ifade etti. Güvenli üretimlerle ilgili önlemlerin, üretici ve tüketiciyi 
doğrudan ilgilendirdiğini söyleyen Toros, etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı TC AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ahmet Yücel ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Müdürü Bilal Kendirci’ye teşekkür etti. 

TC AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel de, Nisan 2014’te imzalanan protokol çerçevesinde KKTC’ye AB 
müktesebatına uyum için teknik destek sağladıklarını kaydetti. Yücel, bir önceki seminerde “malların serbest dolaşımı” 
konusunun ele alındığını hatırlatarak, bugünkü seminerdeyse AB sürecinde “piyasa gözetim ve denetiminin” ne anlama 
geldiğinin işleneceğini söyledi. Avrupa standartlarında üretim ve tüketim oluşturmanın önemine işaret eden Yücel, gıda 
güvenliği ile vatandaşların hak ettiği standartlara ulaşmasının Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak düşünülmesi 
gerektiğini anlattı. Dünyadan izole yaşamanın mümkün olmadığını kaydeden Yücel, üretici ve dağıtıcıların bu standartları 
oluşturduğu gibi, hükümet ve bürokrasinin gözetleme ve denetleme görevini yerine getirmesi gerektiğini, çalışmaların 
faydalarının 2-3 yıl içinde görülmeye başlanacağını dile getirdi. Yücel, bugün verilecek teknik bilgilerin sürecin başlangıcını 
temsil edeceğinin de altını çizerek, TC AB Bakanlığı olarak her türlü teknik destek ve yardımı yapmaya hazır olduklarını 
vurguladı. Seminerde daha sonra TC Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanı Lale Çelik “Malların 
Serbest Dolaşımı Genel Bilgilendirme” sunumunu gerçekleştirdi.” 
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 Et ürünleri piyasasının rekabete açılması ile ilgili basın açıklaması 
yapıldı. 

27 Nisan 2017 tarihinde et fiyatlarında yapılan artışlara ilişkin bir basın açıklaması yapıldı. Hükümete et ürünleri 
piyasasının rekabete açılması konusunda çağrı yapıldı. 

“Bir turizm ve yüksek öğrenim adası olma yolunda hızla ilerlemekte olan Kuzey Kıbrıs’ta et fiyatlarının yüksekliği ve buna 
ilişkin tartışmaları ibretle izlemekteyiz. Yüksek et fiyatları, piyasaya pahalılık olarak yansıyarak, tüketicinin alım gücünü ve 
refah seviyesini geriletirken, turizm ve yüksek öğrenim amacıyla adamızda bulunan binlerce kişiye sunulmakta olan mal 
ve hizmet kalitesini de olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Et kaçakçılığını cazip hale getiren bu durum, kayıt dışılığı da körüklemektedir. Böylesi uygulamalardan en büyük zararı 
tüketiciler görmektedir. Bir yandan artan fiyatlarla bütçeleri sarsılmakta, ayni zamanda gıda güvenliğinden yoksun gıdalar 
tüketmek zorunda bırakılmaktadırlar. Ne yazık ki, şimdiye kadar tüm hükümetlerimiz soruna bu açıdan bakmak yerine 
küçük gruplardan gelebilecek öfke dolu tepkilere göre politika belirlemekte ve bu sektörü rekabete açmamak konusunda 
ciddi bir direnç sergilemektedirler. 

Et ve tarımsal ürünlerde yaşadığımız sorunlar ve tıkanıklıklar yasaklar ve korumacı önlemlerden kaynaklanmaktadır. Bu 
sektörümüzde yaşanan tıkanıklıkları aşmak ve yurttaşlarımız ile konuklarımıza daha uygun koşullarda beslenme imkanı 
sunabilmek için bir takım kriterlere bağlı olarak serbestleşmeye ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Hükümetimizi, et ve et ürünleri 
piyasamızı rekabete açacak önlemler alarak geliştirmeye çağırır; bundan zararlı çıkan herhangi bir kesimin olmayacağının, 
böyle bir rekabetçi ortamın herkesin kazanmasına olanak sağlayacağının altını özenle çizeriz.” 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


