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ZİYARET- KONFERANS - SEMİNER – FORUM – TOPLANTI 

 

 

1. Danimarkalı Uzman, KTTO Meclis’ine “Erken Uyarı Sistemi” 

hakkında sunum gerçekleştirdi – 8 Haziran 2015 

Early Warning System’i ile ilgili detaylı bilgi almak için KTTO tarafından 

davet edilen uzman Soren Boutrup, yapmış olduğu sunum sonrasında 

Meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı. 

 

 

 

 

 

2. İzmir Ticaret Odası Başkan ve beraberindeki heyet 

KTTO’yu ziyaret etti.– 10 Haziran 2015 

 

İzmir Ticaret  Odası Başkanı Ekrem Demirtaş , yeni seçilen 

Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmek için gerçekleştirmiş olduğu 

ziyarette, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, ve 

Yönetim Kurulu üyeleriyle de biraraya geldi.  

 

 

 

 

 

3. KTTO’dan Kıbrıs Medya Grubu, Havadis Gazetesi ve  
United Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi -11 / 23 
Haziran 2015  
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, PR Island şirketi tarafından 

oluşturulan iletişim planı çerçevesinde basın ziyaretlerine 

başladı. Bu çerçevede ilk ziyaretine Kıbrıs Medya Grubu’na 

gerçekleştiren KTTO Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri 23 

Haziran 2015 tarihinde de Havadis Gazetesi ve United Medya 

Grubuna bağlı Yenidüzen Gazetesi ve Kanal SİM ile biraraya 

geldi 
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4. KTTO ve KEBE Başkanları Almanya’da temaslarda bulundu. – 

15-17 Haziran 2015  

15-17 Haziran tarihlerinde, Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Nikolai von 
Schoepff nezaretinde Berlin, Münih ve Hannover’de temaslarda 
bulunan Oda Başkanları Almanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı 
Johannes Singhammer; Almanya-Kıbrıs Parlamento Grubu Başkanı 
Sol Parti milletvekili Dr.Dietmar Bartsch ve grup üyesi Soyal 
Demokrasi Partisi Milletvekili Heinz-Joachim Barchmann; Hristiyan 
Demokratik Birliği milletvekili Phillip Missfelder; Dışişleri Bakanlığı’nın 
Ticaret ve AB işlerinden sorumlu üst düzey bürokratları; Bavyera ve 
Güney Saksonya eyaletleri yetkilileri; ve  Almanya Ticaret ve Sanayi 

Odaları Birliği; Hannovver;  Münih ve Kuzey Saksonya Ticaret Odaları temsilcileri ile görüşmelerde bulundular. 

 

 

5. ABD Büyükelçişi John M. Koenig KTTO’ya veda 

ziyareti gerçekleştirdi- 23 Haziran 2015 

Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Büyükelçisi John M. 

Koenig bugün, görevinden ayrılmadan önce başlatmış 

olduğu veda ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası Başkanı Fikri Toros’u da ziyaret ederek, görev 

süresince işbirliği içerisinde çalışmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. 

 

 

6. Lefke Bölgesi Üyeler Buluşması-  25 Haziran 2015  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Lefke bölgesinde bulunan üyeleri 

ile biraraya gelerek bölgede bulunan işletme sahiplerinin 

sıkıntılarını dinledi. Bölgede faaliyet  gösteren işletmeleri de 

gezerek temaslarda bulunan KTTO Başkanı Fikri Toros ve 

Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Genç, Mustafa Erk ve 

Aziz Limasollu da Başkan’a eşlik ederek önce LAÜ Rektörü 

Mehmet Ali Yükselen ile sonrasında da Lefke Belediye 

Başkanı Aziz Kaya ile görüşme gerçekleştirdi.  
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EĞİTİM PROGRAMLARI 

 

2015 yılının dördüncü eğitimi “ Toplantı ve Zaman Yönetimi ” 20 Haziran 2015 tarihinde KTTO Konferans 

Salonu’nda konusunda uzman eğitmen  Ebru Deniz tekman  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 536 kişiye ulaşmıştır. 

 

- Facebook sayfamız 15 Eylül’de 241 takipçisi var iken Haziran 2015 tarihinde bu rakam 608’e ulaşmıştır. 

 

- Twitter sayfamızda 15 Eylül 2014 tarihinde 213 takipçimiz var iken bu sayı Haziran 2015 itibariyle 551’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. GENÇ TV – 29 Haziran 2015 

KTTO Başkanı Fikri Toros ve Başkan Vekili Vargın 

Varer, Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Genç, 

Mustafa Erk 29 Haziran 2015 tarihinde, saat 20:30’da 

GENÇ TV'de "Mustafa Alkan tarafından hazırlanan ER 

Meydanı Özel" programının konuğu oldu. 
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BASIN AÇIKLAMALARI 

“Çözüm Sürecinde ve Sonrasında Kıbrıs Türk Ekonomisi Komitesi” Oluşturuldu- 11 Haziran 2015 
 
Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm bulunması olasılığının artmış olmasını dikkate alan Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Meclisi, çözüm sürecinde ve sonrasında Kıbrıs Türk ekonomisinin şekillendirilmesine ilişkin görüş ve önerileri belirlemek üzere 
bir komite kurulmasına karar verdi. Çözüm isteğinin sonuçlandırılabilmesinin iki toplumun ve garantörlerin ortak çıkarlarının 
kesiştirilmesi ve  ayrıntıların çözülebilirliği ile mümkün olacağını saptayan KTTO Meclisi, tarafların bu süre içinde kendi çıkarlarını 
analiz etmelerinin ve bu süreç öncesinde tüm ayrıntıları çalışmalarının bir gereklilik olduğunu saptayarak, ihtiyaçların ve toplumsal 
çıkarın tek taraflı olmaması ve ortak çıkarlar şekline dönüştürülmesi, sürdürülebilir ve birlikte yaşayabilir olmasına katkı koymayı 
gerekli görmüştür.  
 
Sivil toplum katkısı  
Görüşme süreci öncesi ve sonrasında toplumların ve Federal Kıbrıs’ın refah ve barış içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için hukuk 
ve ekonomi kuralları içinde rekabet edilmesinin ve ortak menfaatler ön plana çıkarılarak uluslararası topluluk ile bütünleşilmesinin 
sağlanmasının yönetsel idareler kadar sivil toplum örgütlerinin de görevi olduğunu saptayan KTTO Meclisi, oluşturulan komitenin bu 
doğrultuda çalışmasını istemiştir. 
 
Federal Kıbrıs Cumhuriyetinde Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve rekabet gücünün 
artırılarak rekabet edebilir seviyelere yükseltilmesi, sürdürülebilir bir anlaşma için olmazsa olmazdır.Ekonomik olarak var olmayan bir 
toplum siyasi olarak da var olamaz.   
 
Çözüm anından itibaren , çözümün gerektirdiklerinin yapılabilmesi için on milyarlarca euro harcama yapılması gerekecektir. Bu 
harcamaların miktarının tesbit edilmesi, kaynağının yaratılması başlı başına bir çalışmadır. Federasyonun ortağı olacak Kıbrıs Türk 
Devleti özellikle altyapı ve yeni yerleşim birimleri ihtiyaçları için projeleri ve icraatı nasıl yapabileceğini hazırlanmalıdır. Bu arada 
Kıbrıs Türk ekonomisinin yeni rekabet koşullarına hazırlanması, bunun için müzakere masasındaki Kıbrıs Türk toplumu temsilcilerine 
gerekli desteğin verilerek geçiş süreçlerinin saptanması ve etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 
 
Komitenin hedefleri  
Bu anlayışla hareket eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, 8 Haziran-Pazartesi gecesi gerçekleştirdiği toplantıda Özalp Nailer 
başkanlığından Saber Andır, Mustafa Erk, Mustafa Genç, Alp Cengiz Alp, Serhan Kaner,  Hüseyin Kemaler, Erol Atakan, Erhan 
Bolkan, Mustafa Defteratlı, Fikri Şener ve Asım Vehbi’nin katılımı oluşturulan komitenin hedefleri şöyle belirlemiştir: 
Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını yakından takip etmek;  
Çözüm sürecinde ilgili diğer aktörlerle gerekli işbirliği yaparak katkı koymak;  
Kıbrıs Türk halkının sürecin ilerleyişi ve çözümün yararları konusunda doğru bilgilendirmesi için çalışma yapmak; 
Kıbrıs Türk halkı ile ekonomisinin Avrupa Birliği ile bütünleşmeye hazırlanmasına yardımcı olmak. 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
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Basına Açıklama- 17 Haziran 2015 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’in 14 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen kurultayında genel başkanlığa seçilen ikinci 
Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat, ülke sorunlarına nasıl baktığına ilişkin konuşmasında, CTP’nin en önemli görevlerinden bir 
tanesinin de istihdamdan yargıya, her alanda adaleti sağlamak olduğunu belirtti. Talat’ın konuşmasının bir gazetemizde “CTP iş 
bulma ofisi değildir” başlığı ile yer alması bu mesajını özellikle güçlendirmiştir. 
 
Ülkemizin kanayan yaralarına parmak basan yeni Genel Başkanın bu vaatlerini Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyecan ve memnuniyetle 
karşılamıştır.  
 
Sayın Talat’ın bu vaatlerini önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yeni hükümet programına ve bu yıl imzalanması gereken TC-
KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolüne yansıyabilmesi ve bu vaatlerine sadık kalması için kendisini destekleyeceğimizi duyurmak 
isteriz. 
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

 
Almanya’da temaslarda bulunan KTTO ve KEBE Başkanları Almanya’dan çözüm sürecine ve 
ekonomik işbirliğine destek ve adaya yatırım çağrısında bulundular- 18 Haziran 2015 
 
Çözüme ve ekonomik işbirliğine destek, adaya yatırım 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides Almanya’dan 
çözüm için destek istedi, yatırım çağrısı yaptı. 
 
15-17 Haziran tarihlerinde, Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Nikolai von Schoepff nezaretinde Berlin, Münih ve Hannover’de 
temaslarda bulunan Oda Başkanları Almanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Johannes Singhammer; Almanya-Kıbrıs Parlamento 
Grubu Başkanı Sol Parti milletvekili Dr.Dietmar Bartsch ve grup üyesi Sosyal Demokrasi Partisi Milletvekili Heinz-Joachim 
Barchmann; Hristiyan Demokratik Birliği milletvekili Phillip Missfelder; Dışişleri Bakanlığı’nın Ticaret ve AB işlerinden sorumlu üst 
düzey bürokratları; Bavyera ve Güney Saksonya eyaletleri yetkilileri; ve  Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği; Hannovver;  
Münih ve Kuzey Saksonya Ticaret Odaları temsilcileri ile görüşmelerde bulundular. 
 
Çözüm, istikrar ve yatırım için fırsatlar sunuyor 
Görüşmeler sırasında çözümün Doğu Akdeniz’de istikrar ve refah bölgesi yaratılmasına vesile olacağını anlatan Oda Başkanları, 
turizm, enerji, inşaat ve altyapı alanları başta olmak üzere çok sayıda alanda yatırım fırsatı doğacağını böylece hem Kıbrıs’taki 
ekonominin paydaşlarının hem de yatırımcıların kazançlı çıkacağını örneklerle açıkladılar.  
 
Toros: Kıbrıs Türk ekonomisi kalkındırılmalı 
Görüşmeler sırasında Kuzey Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin bilgiler de sunan KTTO Başkanı Fikri Toros, AB’ye aday ülkelerin 
ekonomilerinin uyum için uzun süreli hazırlık dönemlerinden geçtiğini, fakat Kuzey Kıbrıs ekonomisinin hiç gecikmeden 
kalkındırılması ve AB’ye uyumlaştırılmasının şart olduğunu vurguladı. Muhataplarına Avrupa Birliği yetkilerinin uyum sürecinin 
hızlandırılmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Toros, iki ekonomi arasındaki farkın kapatılmasının çözümün istikrarı için de 
kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu anlattı. Odaların çok yakın işbirliği içinde olduklarını bu ziyaretler sırasında herkesin daha iyi 
gördüğünü söyleyen Toros gerek çözüm sürecinde gerekse bir anlaşma sonrasında iş dünyasının adanın bir istikrar ve refah 
coğrafyasına dönüşümünde öncü rol oynamaya devam edeceklerini vurguladı. 
 
Görüşmelerde Fikri Toros’a KTTO’nun Brüksel Temsilcisi Lale Şener de eşlik etti. 
 
 
 

ABD Büyükelçişi John M. Koenig KTTO’ya veda ziyareti gerçekleştirdi- 23 Haziran 2015 
 
Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Büyükelçisi John M. Koenig bugün, görevinden ayrılmadan önce başlatmış olduğu veda ziyaretleri 
çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’u da ziyaret ederek, görev süresince işbirliği içerisinde çalışmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
 
Ziyaret sırasında güncel konular hakkında da değerlendirmelerde bulunan Koenig, son günlerde Kıbrıs sorununda yaşanan 
gelişmeleri yakından takip ettiğini, KTTO ve KEBE işbirliğiyle oluşturulan ve hayata geçmesi planlanan projeleri takdirle karşıladığını 
belirtti. 
 
Toros, Sayın Koenig’in gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs sorunu konusunda yapmış 
olduğu çalışmaların, pozitif katkıların ve tarafsız duruşunun Kıbrıs Türk toplumu tarafından memnuniyetle karşılandığını ve yapmış 
olduğu çalışmaların yadsınamayacak ölçüde değerli olduğunu vurguladı ve kendisine teşekkürlerini bir kez daha ifade etti.  
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Toros; Lefke bölgesi unutulmamalı- 27 Haziran 2015 
 
KTTO, Lefke bölgesinde faaliyet gösteren üyeleri ile buluştu. 
Lefke bölgesindeki iş insanları Lefke bölgesinin unutulduğundan yakındı.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Başkan Fikri Toros ile Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Genç, Mustafa Erk ve Aziz Limasollu’dan oluşan 
temsili bir heyetle 25 Haziran 2015 Perşembe günü Lefke bölgesinde faaliyet gösteren üyeleri ile biraraya geldi.  
Lefke bölgesinde düzenlenen ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile 
görüşen KTTO Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, LAÜ’nün özellikle son iki yıl içerisinde kaydettiği başarılar hakkında detaylı bilgi 
edinme fırsatını yakaladı. Öğrenci sayısındaki artıştan dolayı üniversite çevresinde özellikle inşaat sektöründe gelişmeler yaşandığını 
kaydeden Yükselen, bunun yeterli olmadığını ticari işletmelerin de bölgeye yatırım yapmalarını ve özellikle sosyal tesislerin 
çeşitlendirilerek artırılması gerektiğine dikkati çekti. 
LAÜ’ye gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Lefke Belediye Başkanı Sayın Aziz Kaya ile de görüşen KTTO Heyeti, Belediye’nin 
faaliyetleri ve Lefke bölgesinin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar hakkında bilgi aldı. 
Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında heyet, Lefke Çarşısı’nda gezintiye çıkarak bölge esnafı ile birebir görüşme fırsatını 
yakaladı, bölgede faaliyet gösteren “Ağaçlı Kahve”de de bölge halkıyla biraraya gelen KTTO heyeti bölgede yaşayan vatandaşlarla da 
sohbet etti.Program çerçevesinde son olarak Lefke Belediyesi Citta Slow toplantı salonunda yaklaşık iki saat süren “KTTO Lefke 
Bölgesi Üyeleriyle Buluşma” toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda KTTO’nun faaliyetleri hakkında bilgiler 
aktaran Başkan Toros, sözü bölgede faaliyet gösteren işletme sahiplerine bırakarak, iletilen sıkıntıları dinlendi ve karşılıklı 
değerlendirmelerde bulundu.  
Lefke bölgesi unutulmamalı 
Karşılıklı çözüm yollarının da konuşulduğu toplantıda KTTO Başkanı Fikri Toros, Lefke bölgesinde yaşanan sıkıntıların çözümü için 
ivedilikle çalışılması gerektiğini vurguladı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bunun takipçisi olacaklarını belirtti. Yeni kurulacak 
hükümetin bu konuya duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Toros, Lefke bölgesinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, 
sürdürülebilir çözümlerin uzak ihtimaller olmadığını da söyledi. 
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YAZIŞMALAR – MEKTUPLAR 

 

Tarım Bakanı’na gönderilen mektup-19 Haziran 2015 

Sn. Önder Sennaroğlu 

Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı 

Lefkoşa. 

 

 

Sayın Bakan, 

Bulgur ve parmak patates ithal eden üyelerimizden oluşan bir heyetle 16 Haziran 2015 tarihinde sizi ziyaret  

ederek,  11 Mart 2015 tarihli bulgur ve parmak patates ithalatının kısıtlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 

kararlarının kaldırılması yönünde görüşümüzüe sizinle paylaşmıştık. İlgili toplantıda, bu iki kararın 

kaldılmasına ilişkin önerge hazırlayıp 17 Haziran 2015 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında sunacağınızı 

bizlere sözlü olarak belirtmiştiniz. Almış olduğumuz bilgilere göre Bakanlar Kurulu toplantısında konu ile 

ilgili bir önerge sunulmamış, konu sadece sözlü olarak tarafınızdan gündeme getirilerek, daha kapsamlı bir 

çalışma hazırlanması ve tekrardan gündeme alınması  görüşülmüştür. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak sizden talebimiz bir sonraki Bakanlar Kurulu’nda bu kararların kaldırılması 

veya çalışmalar tamamlanıncaya kadar 11 Mart 2015 tarihli kararlarının en az 3 ay süreyle ertelenmesine 

ilişkin önergenin Bakanlar Kurulu gündemine taşınmasıdır. Bu konuda gereken önem ve hassasiyeti 

göstereceğinize olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

 

Fikri Toros 

Başkan 

 

 

Dağıtım: Başbakan Sn. Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı Sn. Menteş Gündüz 
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Tarım Bakanı’na Gönderilen Yazı – 24 Haziran 2015  

Sn. Önder Sennaroğlu, 

Bakan, 

Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı, 

Lefkoşa. 

Sayın Bakan, 

Malumunuz üzere, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bulgur ve donmuş parmak patates ithalatının 

kısıtlanmasına ilişkin 11 Mart 2015 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararlarının yürürlükten kaldırılması 

için çeşitli girişimler gerçekleştirdik. Bu bağlamda, tarafınıza gerek yazılı gerek sözlü olarak iletmiş 

olduğumuz görüşlerde bu düzenlemelerin sadece iki üreticinin yatırımlarını korumaya yönelik olduğunu, 

ekonomimizin lokomotifi olan yüksek öğrenim, turizm sektörü başta olmak üzere tüm hizmet sektörlerini 

ve tüketicileri olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etmiştik. Buna ek olarak, kararların kayıt dışılığını artırıp, 

ticareti Güney Kıbrıs’a kaydıracağının altını çizmiştik. 

Bu düzenlemeler yapılırken ilgili ürünlerdeki yerli üretimin tüketici talepleri ile çeşitlilik ve miktar olarak 

ne kadar örtüştüğü değerlendirilmemiş, sadece ilgili ürünlerin iç piyasada tüketimi dikkate alınmıştır. 

Sponda patates gibi niş ve nitelikli tarım ürünümüzün, sınırlı ölçek ekonomisinde diğer ülkelerle rekabet 

avantajının mümkün olmadığı parmak patates üretiminde kullanılması rasyonel bir strateji değildir. 

Otellerden alınan bilir kişi raporlarının da kanıtladığı üzere, sponda patatesden imal edilmiş donmuş 

parmak patates beklenen kaliteye sahip değildir.  

Kaldı ki, bu sene itibarıyla üreticilerin ihracatlarından memnun olduğu bir durum söz konusu iken, sadece 

1,700 ton ithalatı olan donmuş parmak patatese kısıtlama getirilerek yerli patatetesin korunması girişimi 

kabul edilemezdir. 

Parmak patates yanında, yerli bulgurun halen ithal bulgura karşı % 15 fiyat istikrar fonu ile korunmakta 

olmasına rağmen, sözkonusu Bakanlar Kurulu kararı ile ikinci bir miktar koruma getirilmiş olması kabul 

edilemezdir. Bunun yanında, almış olduğumuz bilgilere göre çiftçiden kilosu 65 kuruşa alınan buğdaydan 

üretilen bulgur TL 1.85/kg’ya satılırken, kalite olarak da otellerin ve tüketicilerin beklentilerini 

karşılamamakta olup, özellikle otellerden üründeki kalite sorunu nedeniyle ürün iadeleri yapılmaya 

başlanmıştır. 

16 Haziran 2015 tarihinde size gerçekleştirmiş olduğumuz  ziyarette,  11 Mart 2015 tarihli bulgur ve 

parmak patates ithalatının kısıtlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının kaldılmasına yönelik önerge 

hazırlayarak, 17 Haziran 2015 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında sunacağınızı bizlere sözlü olarak 

belirtmiştiniz. Almış olduğumuz bilgiye göre, konu sadece sözlü olarak tarafınızdan gündeme getirilerek, 

daha kapsamlı bir çalışma hazırlanması ve tekrardan gündeme alınması görüşülmüştür. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bu kararların 

kaldırılması veya çalışmalar tamamlanıncaya kadar 11 Mart 2015 tarihli kararların en az 3 ay süreyle 

ertelenmesine ilişkin önergenin Bakanlar Kurulu gündemine taşınması ile ilgili gereğinin yapılmasını rica 

ederiz. Bu konuda göstereceğiniz önem ve hassasiyet için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Fikri Toros 

Başkan 
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Dağıtım: Başbakan Sn. Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanı Sn. 

Menteş Gündüz, Dışişleri Bakanı Sn. Teberrüken , Maliye Bakanı Sn. Zeren Mungan, İçişleri Bakanı Sn. 

Teberrüken Uluçay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Sn. Hasan Taçoy, Milli Eğitim Bakanı Sn. Dr. Özdemir 

Berova, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Sn. Önder Sennaroğlu, Sağlık Bakan  Sn. Dr. Ahmet Gülle, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Aziz Gürpınar, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn. Dr. Hakan Dinçyürek 

 

Ekonomi Bakanlığı Genel Koordinatörüne Gönderilen yazı- 2 Temmuz 2015 

 

Sn. Orçun Kamalı  

Genel Koordinatör. 

Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı 

 

 

Sayın Orçun Kamalı,  

 

26 Haziran 2015 tarihinde Odamıza göndermiş olduğunuz yazıda 24 ve 32’li tuvalet kağıtları ve kağıt havlu 

ürünlerinde herhangi bir antidamping uygulamasına rastlanmadığı ifade edilmektedir.  Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası olarak konu ile ilgili yazılacak olan yazıda sadece antidampinge rastlanmadığının belirtmesinin yeterli 

olduğunu değerlendirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

  

Saygılarımla,  

 

 

 

Fikri Toros 

Başkan 

 


