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Oda, TOBB ve İKV tarafından düzenlenen konferansa katıldı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Yönetim Kurulu üyelerinden Aziz Limasollu, Mustafa Erk 
ve Ozan Dağlı ile KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından İstanbul’da düzenlenen “Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs 
Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye İçin Çıkarımlar” konulu konferansa katıldı. 
 
14 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarını; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros yaptı. Toros konuşmasında 
Crans-Montana’da gerçekleştirilen görüşmelere ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine dair önemli açıklamalarda 
bulundu. Toros, sadece Ada’da yaşayan iki toplumun güvenliği, istikrarı ve refahı için değil, bölgesel 
sorunların aşılabilmesi için de Kıbrıs’ta kapsamlı bir siyasi çözüme çok acil ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. 53 
yılı aşan bir süredir devam eden Kıbrıs sorununun çözümü için tarihi öneme sahip adımlar atıldığına değinen 
Toros, yapılan girişimlerin malesef siyasi bir anlaşmaya varamadığına dikkat çekti. Çözüm ve çözümsüzlük 
durumunda yapılması gerekenlerin büyük oranda örtüştüğüne vurgu yapan Toros, Kıbrıslı TürkTicaret Odası 
olarak önceliğimizin reformlar, ekonomi odaklı siyasi vizyon, Türkiye ile olan ekonomik, sosyal ve siyasal 
bağların güçlendirilmesi ve üretken olmak olduğunu belirtti. 54 yıl boyunca, uluslararası toplumdan izole 
edilmiş bir konumda yer alan Kıbrıslı Türklerin siyasi ve ekonomik güvencesini sağlayan tek ülkenin Türkiye 
olduğunu söyleyen Toros, Kıbrıs Türk Toplumu’nun her zaman Türkiye’ye müteşekkir olması gerektiğini 
vurguladı. Bölgedeki gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs Türklerini bekleyen zorluklara karşı mücadelenin ancak 
Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki stratejik bağı güçlendirerek mümkün olduğunu vurgulayan Toros, Kuzey 
Kıbrıs’ta özel sektör odaklı, rekabet edebilir ve AB normları ile uyumlu bir sürdürülebilir ekonomik yapı 
oluşturmanın başta Türkiye olmak üzere tüm komşularımızla olan ticari ilişkilerin gelişmesinde belirleyici rol 
oynacağını da söyledi. 
 
Toros konuşmasına son verirken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, başta Türkiye Hükümeti ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere, tüm ekonomik kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi, ve iki ülke 
iş insanlarının birlikte çalışma koşullarının geliştirilmesi amacına dönük faaliyetlerini  devam ettireceğine 
vurgu yaptı. Toros ayrıca, Kıbrıs Türk Toplumu’na ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma odaklı bir siyasi 
yönetim kazandırmanın önemine vurgu yaparak, başta TOBB ve İKVnın Başkanları, Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Sayın Ayhan Zeytinoğlu’na teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 
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Oda Başkanı, Aysu Basri’ye konuk 
oldu. 
19 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen programda gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toros, çözümsüzlük 
sonrası ekonominin geldiği durum, Crans-Montana süreci 
sonrası yaşanan gelişmeler ve süreç boyunca edindiği 
izlenimlerden bahsederek, iş dünyasına yansımaları 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maronitler konusuna 
da değinen Toros, adada her kesimin eşit şartlarda 
yaşaması gerektiğine vurgu yaparak, her vatandaşın insan 
haklarının gereğince yaşamını sürdürmeye hakkı olduğunu 
söyledi.. 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği 
Başkanı Ahmet Ulubay ve T.C Kan 
Bağışçısı Kazanım Uzmanı Gamze 
Erestin, Odamızı ziyaret etti. 
21 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında 
Başkan Fikri Toros ile görüşen Ulubay ve Erestin, kan bağışı 
duyarlılığı ve bu alanda yapılan tüm faaliyetler hakkında 
bilgilendirmelerde bulunarak destek istedi. Toros da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ellerinden 
gelen desteği yapacaklarını söyledi. 

 

 

 

 

 

 

 

Oda, İstanbul Ticaret Odası’na bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden Ozan Dağlı, Aziz Limasollu ve Mustafa Erk 
ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri, İstanbul Ticaret Odası'na 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 15 Eylül 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarette, Odalar arası işbirliği geliştirilmesine 
yönelik temaslarda bulunuldu. 

 

Oda, TÜSAİD’ı ziyaret etti. 
15 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden Ozan Dağlı, Aziz Limasollu ve Mustafa Erk ile 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri yer aldı. Heyet, TÜSİAD 
Başkanı Erol Bilecik'e bir ziyaret gerçekleştirerek İstanbul’daki 
temasları, KKTC ekonomisi ve ülkedeki güncel durumla ilgili 
görüş alışverişinde bulundu. 

 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/fikri.toros?fref=mentions
https://www.facebook.com/fikri.toros?fref=mentions
https://www.facebook.com/aysun.onetileri?fref=mentions
https://www.facebook.com/aysun.onetileri?fref=mentions
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Oda Başkanı Fikri Toros, Almanya 
Kıbrıs Büyükelçisi Sn. Franz Josef 
Kremp ile görüştü. 
 
25 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşme esnasında 
Crans Montana Zirvesi sonrasında Kıbrıs Müzekare 
Süreci'nin son durumu, Kıbrıs Türk İş Dünyası ve ticareti 
aktivitelerinin güncel durumu ve sivil toplum nezdinde ortak 
projeler oluşturulmasının önemi hususunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Fikri Toros, Finlandiya Lefkoşa 
Büyükelçisi Timo Heino ile görüştü. 
25 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşme sırasında 
Kıbrıs Türk iş dünyası ve ticari gelişmeler ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

 

 

Oda Başkanı, Serhat İncirli’ye 
konuk oldu. 
27 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen programda konuşan 
Toros önemli konulara değindi. Müzakerlerden alınan 
olumsuz sonuç sonrası yaşanan süreç, Maronitlerin adaya 
dönüşü gibi olumlu gelişmeler ışığında gelinen son 
aşamalardan bahseden Toros, ekonomideki son güncel 
gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.  

Oda, düzenlediği Gala Gecesi ile 
iş dünyasını bir araya getirdi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 23 Eylül 2017 tarihinde 
düzenlenen Gala Gecesi ile “60. Yıla Merhaba” dedi. 
İş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleşen gecede, Eski 
Başkan’lar ve Oda Kurucuları’na plaketler verildi. Gece de 
konuşma yapan Oda Başkanı Toros; yaklaşık 60 yıllık bir 
geçmişe sahip olan Oda’nın, Kıbrıs adası üzerindeki 
ekonomik varoluş mücadelemizin en önemli öğesi 
olduğuna ve iş insanlarının ortak aklı ve ortak sesi olarak 
öne çıktığına vurgu yaptı. Odanın, uluslarası tanınmış 
sttaüsü ve yıllara dayanan birikimiyle gerek içte gerekse 
dışta öncelikle Kıbrıs Türk iş dünyasının olmak üzere, 
Toplumumuzun tüm kesimlerinin ortak çıkarlarına hizmet 
etmeyi de kendine temel ilke olarak belirlediğini söyledi. 
Konuşmasında Oda’nın Kurucu Başkan’larına ve eski 
Başkan’lara duydukları minneti dile getiren Toros, gece de 
toplanan gelirin Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire 
Home) yararına bağışlanacağını da belirterek sözlerine 
son verdi. Toros’un ardından söz alan Girne 
Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Emine Manicioğlu, Oda 
Başkanı nezdinde geceye cömert katkılarını esirgemeyen 
iş insanlarına teşekkürlerini sundu. 
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Oda, vergi affı ile ilgili basın açıklaması yaptı. 
27 Eylülde yapılan açıklamada Oda; “Vergi Affı Değil, Vergi Reformu Konuşmak İstiyoruz” diyerek ülkede aflardan dolayı 
gelinen aşamaya dikkat çekti. 
 
Açıklama aşağıdaki gibidir;  
 
“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2014 öncesinden kalan vergi borçlarının tahsilini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılan af 
kararnamesini değerlendirdi. Oda değerlendirmesinde, vergi borçlarının birikmesinin ve tahsilatı kolaylaştırmak amacıyla 
af çıkarılmak zorunda kalınmasının vergi sistemindeki çarpıklıkların kanıtı olduğu belirtildi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, verginin, kamusal hizmetlerin finansmanı için bir araç olduğunu ancak vergilerin işletmeler ve 
toplam ekonomi üzerinde bir yük oluşturduğunun da unutulmaması gerektiğini ve vergi sisteminin bu iki faktörün 
dengelenmesi ile oluşturulması gerektiğini belirtti. Oda açıklamasında, “vergi yükü ödenemeyecek boyutlara varırsa, bu 
hem bazı işletmelerin devreden çıkmasına, hem de vergi borçlarının birikerek sistemin çalışmamasına neden olur” denildi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC’de vergi düzenlemeleri ile vergi aflarının popülist bir tutumla belirlendiğini, bunun da 
adaletsizliklerle birlikte halkın güvensizlik duygusunu da artırdığını ve sonuçta sistemin daha da çalışamaz hale geldiğini 
vurguladı. 
Kuzey Kıbrıs’taki vergi sisteminin sürekli olarak af kararları alınmasını gerektirdiğini, bunun ise vergi sistemindeki tıkanıklık 
ve adaletsizliğin yeterli kanıtı olduğunu belirten Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “yeni adaletsizlikler ve anomaliler üreten verg i 
aflarını değil, sistemi iyileştirecek ve işleyişini kolaylaştıracak vergi reformunu konuşmayı tercih ettiğini” duyurdu. 
KTTO açıklamasında, halkı rahatlatacak ve kamunun bütçe planlamalarını kolaylaştıracak yeni vergi sistemi için katkı 
yapmaya ve hükümetler ile birlikte çalışmaya hazır oldukları da vurgulandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


