KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI FAALİYET RAPORU

6 Ekim – 2 Kasım
2015
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ZİYARET- KONFERANS - SEMİNER – FORUM – TOPLANTI

1. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı ziyaret etti. 7 Ekim
2015
KTTO Başkanı Sn. Fikri Toros, Başkan Vekili Sn.Reha Arar ve
Yönetim Kurulu üyesi Sn.Aziz Limasollu Güvenlik Kuvvetleri
Komutanı Sn.Erhan Uzun'a nezaket ziyaretinde bulundu.

2. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarını kabul etti. 9 Ekim 2015
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Robert de Groot ve
Büyükelçi Brechje Schwahöfer ,KTTO Başkanı Sn. Fikri Toros ile
görüştü ve Kıbrıs Türk Ekonomisi hakkında bilgilendirme ve AB
uyum sürecinin ivedilikle başlaması hakkında konuştular.

3.Finlandiya Elçiliği’nin organize ettiği Startups 4 Peace
etkinliği. 9 Ekim 2015
Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun desteği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası
ve Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle
Finlandiya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Startups for Peace
yarışması tanıtım etkinliğinde yarışma hakkında bilgi verildi.

4.Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sn. Fikri Toros ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Genç ve
Oda Brüksel Temsilcisi Sn. Lale Şener, Lümksemburg’da Eurochambres Ekonomik formuna katıldı.
Oda Başkanı Fikri Toros, Yönetim Kurulu Üyelerinden
Mustafa Genç ve Oda Brüksel Temsilcisi Lale Şener,
Lüksemburg'da Eurochambres Ekonomik Forumuna
katılıyorlar. Forumun açılış konuşmasını yapan Jeremy
Rifkin, 21. yüzyılda sosyo-ekonomik eğilimlerinden ve
Odaların kilit rol oynayabileceğinden bahsetti.

Kıbrıs Türk Ticaret Oda’sı Başkanı Sn. Fikri Toros, Yönetim Kurulu
Üyelerinden Sn. Mustafa Genç ve Oda Brüksel Temsilcisi Sn. Lale
Şener, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn.Rifat
Hisarcıklıoğlu ve heyeti ile.
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Oda Başkanı Fikri Toros, Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Genç ve Economic Trends Vakfı Kurucusu ve
Başkanı Jeremy Rifkin, Luksemburg Dük'ü Prens Guillaume ile birlikte.

5.Avrupa Komisyonu Bağımsız Uzmanları, balık hijyen, sağlık ve koşulları ile ilgili teknik semineri Kıbrıs
Türk Ticaret Odası'nda verildi. 17-21 Ekim 2015

AB Uzmanları etkinliğe katılan devlet kurumları, belediyeler,
ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerine ve balıkçılara yönelik
bilgilendirmede bulundular.

6.Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Erk, Avrupa Politika Merkezi’nde Kıbrıs için
Politika diyaloğu üzerinde konuştu.
Brüksel’de düzenlenen etkinlikte Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, çözüm sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolü
ve KTTO’nun üstlendiği çeşitli girişimler konuşuldu.

7.KTTO, Dünya Helal Konseyi tam uyesi olarak İstanbul'daki World Halal Summit 2015'e katıldı 23 Ekim
2015

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal
Baykallı’nın katıldığı etkinlikler dizisi sırasında Helal ürünlerin
dünya piyasalarında giderek artan payı tartışıldı. KTTO,
toplantılara paralel olarak yapılan Dünya Helal Konseyi Genel
Kurulu’nda da temsil edildi.
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8.Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sn. Fikri Toros, Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mustafa Erk, Sn. Aziz
Limasollu, Sn. Salih Çeliker, Sn. Mustafa Genç ve Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Kemal Baykallı ile
Güzelyurt Bölge Toplantısını gerçekleştirildi. 26 Ekim 2015

9.Güzelyurt Belediye Başkanı Sn. Mahmut Özçınar'ı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ziyaret etti. 26 Ekim 2015
Güzelyurt bölge toplantısı ziyaretleri kapsamında Güzelyurt
Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret eden KTTO heyeti
bölgesel konular yanında diğer güncel konuları da tartışma fırsatı
buldu.

10. Startups 4 Peace yarışması yapıldı
Lefkoşa Ekonomi Foruöu desteği ve KTTO ve KEBE işbirliğiyle Finlandiya Büyükelçiliği tarafından
düzenlenen yarışmada finale kalan 7 iki toplumlu grup yenilikçi fikirlerini, uzmanlardan oluşan panele
sundular. Yarışma sonrasında üç grup Finlandiya’da yapılacak Slush! Etkinliğine katılma hakkı elde etti.
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7.
ULUSAL MEDYA ile İLİŞKİLER ve SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
- KTTO’ya Kasım ayında açılan Linkedin hesabından paylaşımlar yapılmış ve sözkonusu hesaba Ekim
2015 sonu itibariyle 620 kişiye ulaşmıştır.
- Facebook sayfamız 15 Eylül’de 241 takipçisi var iken Ekim 2015 tarihinde bu rakam 687’ye ulaşmıştır.
- Twitter sayfamızda 15 Eylül 2014 tarihinde 213 takipçimiz var iken bu sayı Ekim 2015 itibariyle 647’ye
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.

4 Ağustos 2015 itibariyle yeni bir görsel daha hazırlanmış olup, KTTO youtube adresi de üyelerimize
duyurulmuştur.
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BASIN AÇIKLAMALARI

KUZEY KIBRIS’TA SU YÖNETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
5 Ekim 2015
Yıllardan buyana konuşulan su projesi nihayet sonuçlanmış ve deniz altına döşenen boru hattıyla Alaköprü
Barajından pompalanan su Kuzey Kıbrıs’a ulaşmıştır.
Büyük bir mühendislik eseri olarak nitelendirilen bu projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan
başta tüm teknik ekip olmak üzere, tüm ilgilileri kutlarız. Bu su, Kıbrıs adasındaki hayatı pek çok yönü ile
iyileştirecek, barış ve ekonomik kalkınmaya doğrudan etkisi olacaktır. Bu nedenle, Kıbrıs halkı bu projeyi
takdir etmektedir. Türkiye’den gelecek olan yılda 70 milyon metre küp suyun stratejik değerlendirilmesi
halinde Kıbrıs’ta yeni olanaklar ve ekonomik fırsatlar çıkacağı, iki yıl önce Odamız tarafından hazırlattırılan
2012-2013 Rekabet Edebilirlik Raporu’nda detaylı olarak belirtilmişti.
Gelinen bu aşamada, su projesi teknik olarak sonlandırılmış olmasına rağmen, bunun gerektirdiği yasal ve
kurumsal altyapı henüz kurulamamıştır. Bugüne kadar yaşanan birçok tecrübenin gösterdiği üzere suyun
işletmesini bir kamu tekeline devretmek, Kıbrıs Türk Toplumuna çok pahalıya mal olacak ve bu projenin
hedeflediği kazanımlar elde edilemeyecektir. Dolayısıyla bu alanda yasal ve kurumsal altyapı oluşturulurken,
rekabetçi hizmet üretimi ve arzı ile tüketici refahı temel unsurlar olarak gözetilmedir.
Bu bağlamda Odamız su işletmesinin, Kamu –Özel ortaklığı modeli (Private-Public Partnership)
çerçevesinde, kamu menfaatlerinin de gözetildiği bir şartname hazırlanmasını ve özel sektör veya özel
sektörün çoğunlukta olduğu kamu özel ortaklıklarına ihale yoluyla işletmesinin verilmesi görüşündedir. Söz
konusu işletmenin denetimi ve/veya oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli takip için ise, Bağımsız
bir Düzenleme ve Denetleme Kurulu oluşturulmalıdır.
Bu yapılanmaların nihai şekilleri, toplumsal katılımla, istatistiki ve bilimsel/teknik verilere dayanarak
verilmelidir. Bunun aksine, tanık olduğumuz tartışmaların siyasi bir krize neden olacak şekilde sürdürülmekte
olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu tartışmaların, tarihi bir nitelik taşıyan Türkiye’den Kıbrıs’a deniz altından su
nakli projesini ve kazanımlarını gölgelemesi olasılığı tarafımızdan büyük bir endişe ve üzüntü ile
karşılanmaktadır. İlgili tüm tarafları, Türkiye’den adamıza getirilmiş olan suyun, potansiyel siyasi, ekonomik
ve ekolojik getirilerinin hayata geçmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye davet eder, bu tartışmaların en
kısa zamanda sonuçlanmasını temenni ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız. Kıbrıs Türk Ticaret Odası,
toplumun çıkarları doğrultusunda ekonomik akıl çerçevesinde bu konunun acilen neticelendirilmesi için her
türlü katkıyı koymaya hazırdır.
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BASIN AÇIKLAMASI
8 Ekim 2015
Türkiye’den KKTC’ye getirilen suyun işletme modeliyle ilgili tartışmalar çerçevesinde Başbakan Sayın Ömer
Kalyoncu’nun bir TV programında “Bu suyun yönetiminin kamunun elinde olması kadar doğal bir şey olamaz.
Özel şirket insanların alım gücü konusunda duyarlı davranmaz” ifadesini kullandığı yerel bir basın
organımıza da yansımıştır.
Suyun işletmesi konusunda elbette ki her kurum, kişi ve makam kendi görüşünü objektif veriler ışığında
tartışabilir, savunabilir. Halen Belediyelerin uhdesinde olan su dağıtımındaki kaçakların toplam su arzına
oranı takriben %25, su dağıtımından elde edilen gelirde ise takriben %40 oranında kayıp vardır. Dolaysıyla,
su kaçağının bedeli hane halkına yansıtılırken, özel işletmelerin kullanıcıların alım gücü konusunda duyarlı
davranmayacağını ifade etmenin, kötü niyetli ve yanlış bir ön yargı olduğunu değerlendirmekteyiz.
Aynen KIB-TEK'te olan verimsiz, çağdışı ve halkın refahını engellemekte olan işletme modeli gibi, suyun da
işletmesini kamu tekeline devretmek Kıbrıs Türk Toplumuna telafisi çok zor bir ek mağduriyet getirecektir. Bu
açıklamasıyla, Sayın Başbakan özel sektörü kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya teşebbüs etmiştir. Eğer bu
ifade Başbakan mevkiinde bulunan bir siyasetçiden beklenmeyecek bir dil sürtüşmesi değilse, özel sektöre
karşı bilinçaltına yerleşen bir ön yargının dışa yansıması demektir. Bu da sorunun çok daha büyük olduğunu
göstermektedir.
Tüm gelişmiş dünya ülkelerinde, hükümetlerin çabası istihdam kaynağını genişleten, ekonomik büyümeyi
sağlayan, yatırım ve gelirlerini artırmak için kendi reel sektörlerinin güçlenmesi için siyaset üretmek
yönündedir. Buna paralel olarak tüketici refahının sağlanması ve sunulan hizmetlerin sürdürülebilir olması
için çalışmalar yapmak yine hükümetlerin vatandaşlarına yönelik birincil sorumluluğudur. Maalesef bizde
hiçbir rasyonel akılla açıklanamayacak ve kabul edilemez bir yaklaşımla özel sektörü sürekli kötülemek adeta
siyasi bir gelenek haline gelmiştir.
Özellikle de Kıbrıs sorunu görüşmeleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs ekonomisini çözüm öncesinde büyütmek,
geliştirmek ve rekabetçi bir reel sektör yaratma gerekliliği Odamız tarafından tüm iç ve dış paydaşlar
nezdinde sıklıkla paylaşılırken, Sayın Başbakanın özel sektörü kamuoyu önünde değersizleştirmesi kabul
edilemez bir yaklaşımdır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası yalnızca su konusunda değil, ekonomimizi ilgilendiren her
konuda kendi ilkeleri ve objektif veriler ışığında görüşlerini kamuoyuyla düzenli olarak paylaşmaktadır.
Yaptığımız her öneri rekabet edebilir bir ekonomi yaratmak, mal ve hizmet arzını ucuz ve sürdürülebilir
kılmak içindir. Hazırladığımız yüzlerce rapor, görüş, değerlendirme ve mektubun okunmadan siyasilerin
dosyalarında tozlanmaya bırakıldığını bile bile, çaba sarf etmeye devam etmemizin nedeni de budur.
Bu ülkede zor koşullarda ayakta kalmak için uğraşan, istihdam sağlayan, vergi veren binlerce işletmeyi
bünyesinde barındıran Odamızın Sayın Başbakan’dan beklentisi, özel sektörü kötülemek yerine; yatırımı ve
iş yapmayı kolaylaştıracak önlemler alarak özel sektör odaklı, rekabet edebilir bir Kıbrıs Türk ekonomisi
yaratmak için çalışmasıdır. Duyarsız dediği özel sektör, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi ve
sürdürülebilir bir çözüm için Kıbrıs Türk halkının en önemli dayanağıdır.

7

Türkiye’de yaşanan Terör ile ilgili yapılan basın açıklaması –
12 Ekim 2015
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Taziye Mesajı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilerek çok sayıda
insanımızın vefat ve yaralanmasına neden olan dehşet verici terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, en başta yakınları olmak üzere tüm
Türkiye'ye başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz. Bu vesileyle bir kez daha ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki
tüm insanlar için barış ve huzurun kalıcı olarak tesis edildiği bir yaşam dileriz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur...
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

8

BASIN AÇIKLAMASI
16 Ekim, 2015
AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikalardan Sorumlu Komiseri Sayın
Corina Cretu’nun Kıbrıs ziyaretine ilişkin 13 Ekim 2015 tarihinde yayınlamış olduğu basın açıklamasında
ziyaret programına yer vermiş ve yapacağı temasları aktarmıştır. Bahsekonu basın açıklamasında Komiserin
Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis’in de dahil olduğu tüm muhataplarının resmi ünvanları
kullanılırken, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’ya resmi ünvanı ile hitap
edilmemiştir.
Sayın Cretu’nun siyasi eşitliğe saygıdan yoksun bu tavrı, Kıbrıs Türk Toplumunda hayal kırıklığı ve
güvensizliğe sebebiyet vermiştir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Avrupa Komisyonunun bu tavrını bir talihsizlik
olarak nitelendirirken, Sayın Cretu’dan siyasi eşitliğe saygı çerçevesinde bu yanlışı sorgulamasını ve ileride
tekrarlanmamasına özen göstermesini beklemektedir.
Kıbrıs çözüm sürecinin olumlu bir atmosferde yoğunlaştığı ve iki liderin siyasi eşitlik temelinde müzakereleri
başarıyla sonuçlandırmak için çaba sarfetttiği bu dönemde Avrupa Komisyonu başta olmak üzere
uluslararası kamuoyunun bu tür hassasiyetlere önem vermesi şarttır.

9

