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Oda, Crans Montana sonrası basın açıklaması yaptı. 
17 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen açıklamada; Kıbrıs müzakerelerinden sonra gelinen aşama 
değerlendirildi. Odadan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 

“Kıbrıs sorununu kapsamlı bir çözümle sonlandırmayı hedefleyen ve 28 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı maalesef başarısızlıkla sona ermiştir. Yarım 
asrı aşan bu sorun, Kıbrıs Türk Toplumu’nu kendi vatanında hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayan 
bir “tecrit” konumunda tutmaya devam etmektedir. Bundan sonraki olası gelişmeler karşısında gerek sosyo-
ekonomik kalkınma, gerekse Kıbrıs sorununu tüm taraflar nezdinde kabul görecek siyasi bir çözüme 
kavuşturma yönündeki  irade ve tutumumuz  elbette devam edecektir. Bu çerçevede, toplumsal varoluş ve 
refah mücadelemizin başarılı olması için tüm sivil ve siyasi kurumların önyargılardan arınmış, birlik, 
beraberlik ve bütünlük ruhu içerisinde hareket etmeleri gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte, Kıbrıs Türk 
Toplumu’nu bekleyen olası tüm zorluklara karşı durabilmek ve rasyonel adımların atılmasına temel 
oluşturacak doğru vizyonları belirleyebilmek için toplumsal birliktelik sağlamamız şarttır. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tüm zorluklara rağmen, toplumsal varoluş ve refah için Toplumumuzu, 
Uluslararası Toplum ve Hukuk’un bir parçası haline getirme hedefine bağlı kalarak, bu amaca hizmet edecek 
rasyonel siyasi ve ekonomik vizyonun belirlenmesinin esas olduğunu değerlendirmektedir. Bu bağlamda, 
Odamız bugüne dek olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de bu vizyona hizmet edecek çalışmalarını 
sürdürecektir. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk Toplumu’na ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma odaklı bir siyasi 
yönetim kazandırmak; serbest piyasa ekonomisi değerlerine saygılı, refahın üretime dönüşebileceği yatırım 
ortamını oluşturmak; dış pazarlara erişimi artırmak; kayıt dışılığı önlemek ve rekabet edebilirliğimizi artırmak 
gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 

Enerji ile ilgili sorunların aşılabilmesine yönelik gerekli olan yenilenebilir enerji kaynakları için özel sektör 
yatırımlarını teşvik etmek; Türkiye’den gelen suyu verimli bir şekilde kullanmak; yabancı sermaye ile ortaklık 
kapasitemizi geliştirmek; çevre sorunlarına kalıcı çözüm getirmek için başarısı kanıtlanmış uluslararası 
yasaları uygulamak; sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda sürdürülebilir çağdaş politikalar uygulamak ve 
sosyal kapasitemizi artırmak, ivedilikle yapılması gerekenlerin sadece bazılarıdır. Bu bağlamda, tüm bunları 
gerçekleştirmek için Avrupa Birliği standart ve uygulamalarının önemli bir kaynak olarak karşımızda 
durduğunu önemle vurgulamak isteriz. 

AB müktesebatına uyumun, AB’ye entegrasyondan bağımsız olarak hukukun üstünlüğü, yüksek yaşam 
standardı ve rekabet edebilir bir ekonomiye sahip olma, daha güvenli ve kaliteli mal hizmet üretilmesi, daha 
güvenilir ve sürdürülebilir enerji, kısacası hayatımızın her alanına iyileştirme getirecek kurallar ve kurumlar 
bütünü olduğu unutulmamalıdır. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu hedefler odaklı tüm çalışmaları destekleyecek, toplumsal, siyasal ve 
uluslararası kanallarda her türlü girişime katkı koymaya hazır olacaktır.” 
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‘Finansçı Olmayanlar İçin Finans 
Yönetimine Giriş Ve Mali Tablo 
Okuma Eğitimi’ Odamız’da 
gerçekleşti. 
8 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde, Finansal 
Yönetimin Genel İlkeleri, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 
Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları Finansal Planlama ve 
Bütceleme konularında bilgilendirici çalışmalar yapıldı.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Fikri Toros, İktisadi Kalkınma 
Vakfı'nın 55. Genel Kurul 
Toplantısı’nda bir konuşma 
gerçekleştirdi. 
10 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da 
konuşan Toros, Akdeniz'deki petrol ve doğalgazın 
paylaşılması, çözümsüzlüğün devamıyla jeopolitik ve jeo-
ekonomik risklerin artacağı konularına değinerek, Türkiye'ye 
ve özellikle Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu'na çözüm sürecine koydukları katkılardan ve 
olumlu tavırlarından dolayı teşekkür etti. Toros 
konuşmasında, Türkiye'nin AB sürecine de değinerek, 
Kıbrıs'taki olumsuz havanın ve çözümsüzlüğün her kesimi 
etkilediğine vurgu yaparak, AB normlarına uyum 
sağlamamızın ivedi bir konu olduğuna dikkat çekti. Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası'nın, ekonominin Avrupa Birliği’ne uyumu 
için yürüttüğü somut çalışmaları artırarak devam 
ettireceğine de vurgu yapan Toros, siyasi bir süreçten 
ziyade, yıllarca izolasyon altında boğuşan bir ekonominin 
dünyayla rekabet edebilir bir hale gelebilmesi çerçevesinde 
zaruri olarak değerlendirdi. Toros son olarak, Türkiye 
Hükümeti ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) 
teşekkür ederek, tüm ekonomik kurumlarla ilişkilerin 
geliştirilmesi, ve Türkiye ile Kıbrıs arasında iş insanlarının 
birlikte çalışma koşullarının geliştirilmesi amacına dönük 
faaliyetleri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

 

 

 

Tayvan İstanbul Ticaret Ateşeliği 
Odamızı ziyaret etti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Tayvan Dış Ticaret Konseyi 
(TAITRA) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tayvan İstanbul 
Ticaret Ataşeliği ile işbirliği içerisinde bir bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. 5 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantı öncesi, Tayvan Türkiye Ticaret Ataşesi ve Tayvan 
Ticaret Merkezi İşletme Müdürü Ayşin Poyraz, Oda Genel 
Sekreteri Aysun Önet İleri ile görüştü. Görüşmede; Tayvan ile 
karşılıklı işbirliği ve ithalat - ihracat konularındaki firsatlar 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

 

Oda, Gaziantep’te gerçekleştirilen 
KKTC Tanıtım Günleri Etkinliği’ne 
katıldı. 
7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Turizm ve 
Çevre Bakanlığı Gaziantep Tanıtım Günü Etkinliği’ne temsilen 
Odamız Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu katıldı. 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Fikri Toros, Kocaeli 
Sanayi Odası'nın aylık meclis 
toplantısında konuk konuşmacı 
olarak yer aldı.  

11 Temmuz 2017 de gerçekleştirdiği konuşmasında 
Toros; Konuşmasında; çözüm sürecine dair güncel bilgi 
ve Kuzey Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını katılımcılarla 
paylaşarak, toplantı sonrasında da Kocaeli Sanayi 
Bölgeleri'nde ve limanlarında incelemelerde bulundu. 
Toros'a KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri de eşlik 
etti. Temaslar sırasında KTTO heyetine Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eşlik etti. 

 

 

 

 

 
Oda, AB Tarımsal Danışmanlık 
Hizmetine Yönelik Teknik Destek 
Eğitim Programı’na katıldı. 
10 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen eğitimde AB Tarımsal 
Danışmanlık Hizmetine Yönelik Teknik bilgilendirmeler yapıldı. 
Odamızın Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu tarafından 
Yeşil Hat Ticareti hakkında sunum yaptığı etkinlik AB Bilgi 
Merkezi’nde gerçekleşti. Adiloğlu gerçekleştirdiği sunumda; 
Yeşil Hat Ticareti ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, mevzuat 
uygulamalarla ilgili patates ticaretinden de örnekler sundu.  
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Oda, Turizm ve Çevre Bakanlığı 
tarafından düzenlenen KKTC Turizm 
Tanıtım Şöleni’ne katıldı. 
21-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara 
Odamızı temsilen Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen 
katılım gösterdi. İki gün süren tanıtım etkinliğinin ilk günü 
sektör temsilcileri ile yapılırken ikinci gün Mark Antalya 
alışveriş merkezinde yapıldı. KITOB, Kıbrıs Sağlık Turizmi 
Konseyi, Acenteler, Üniversiteler, Ticaret Odası, Koop Süt 
Ürünleri, Emlakçılar Birliği’nin de stantlarıyla katılarak destek 
verdiği ve yerli ürünlerin sergilenip ikram edildiği etkinliğe 
yoğun ilgi gösterildi. İki gün süren tanıtım etkinliğinin ilk günü 
sektör temsilcileri ile yapılırken ikinci gün Mark Antalya 
alışveriş merkezinde yapıldı. KITOB, Kıbrıs Sağlık Turizmi 
Konseyi, Acenteler, Üniversiteler, Ticaret Odası, Koop Süt 
Ürünleri, Emlakçılar Birliği’nin de stantlarıyla katılarak destek 
verdiği ve yerli ürünlerin sergilenip ikram edildiği etkinliğe 
yoğun ilgi gösterildi.  

 

 
Oda Başkanı Fikri Toros, Sami 
Özuslu’nun konuğu oldu. 

31 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen programda Toros, 
Maronitlerin kuzeye dönüşü, Maraş’ta yapılacak olası açılımın 
ülke ekonomisine sağlayacağı katkılara değinerek, BM 
parametrelerinin uygulanmasının ülkenin gelişmişliğine 
kazandıracağı artılardan söz etti.  

 

 

 

 

 

 

 

‘Bilişim Teknolojileri Alanında 
Fikirlerinle Gel, Hayallerin 
Gerçek Olsun’ temalı yarışmasını 
kazananlar belirlendi.  
27 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen sunumların 
ardından Oda kazananları duyurduğu bir basın 
açıklaması yaptı. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Ekonomi ve Enerji 
Bakanlığı, Türk Ekonomi Bankası ve Kuzey Kıbrıs 
Turkcell ile işbirliği içerisinde düzenlemiş olduğu ‘Bilişim 
Teknolojileri Alanında Fikirlerinle Gel, Hayallerin Gerçek 
Olsun’ temalı yarışmada ödül kazananlar belirlendi. Bilgi 
teknolojileri alanında çok değerli projelerin sunulmuş 
olduğu yarışmada ödül kazananlar Ayşem Zorlu, Mustafa 
Pehlivan ve Ramazan Güneş oldu. 

Yarışmayı kazanan girişimcilere, Türk Ekonomi 
Bankası’nın İstanbul’daki TEB Girişim Evi’nde 10 gün 
süresince eğitim, proje fikirlerini hayata geçirmek için 
danışmanlık ve potansiyel yatırımcılarla tanışma fırsatları 
sunulacaktır. Başarılı girişimcilerin ulaşım ve konaklama 
masrafları Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 
karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs Turkcell ise fikrin hayata 
geçmesi aşamasında koçluk, veri merkezinde barındırma 
ve fikrin hayata geçmesi sonrasında yapılacak 
değerlendirmelere göre iş modeli geliştirme fırsatları 
sağlayacaktır. 

 

 

 


