
1 
 

 

 

 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

 ARALIK 2017 

 

Oda, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkelerinde İhracat Stratejileri" 
konulu bölgesel eğitim çalıştayında temsil edildi. 
 
5-6 Aralık 2017 tarihlerinde İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile KKTC Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri'nde İhracat Stratejileri" konulu bölgesel eğitim çalıştayında; Odamız Dışilişkiler 
Sorumlusu Hasan Civelek Engelkıran tarafından temsil edilmiştir. Çalıştaya Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Lübnan, 
Gambiya, Pakistan ve Filistin'den ilgili ticari ve devlet kuruluşlarından katılımcılar yer almıştır. 

Çalıştayda, İhracat Stratejileri, uluslararası ticaret hedeflerinin belirlenmesi, gümrük ve dış ticaret konuları hakkında 
interaktif eğitimler ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
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Oda, TDP Heyeti 
tarafından ziyaret 
edildi 
 
 
  
 
 
 
Üst Düzey Yönetici 
Eğitimi düzenlendi 

 
 
 
KONSIAD, Odamızı 
ziyaret etti 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=506737847&fref=mentions
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Konya Sanayi ve İşadamları Derneği 
Odayı ziyaret etti.  
13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret, Konya Sanayi 
ve İşadamları Derneği Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki 
heyet tarafından gerçekleştirildi. Ziyarette, Başkan Vekilimiz 
Yüksel Akay, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve beraberindeki 
Oda heyeti hazır bulundu. KONSIAD Başkanı Çelik, dernek 
üyelerini tanıtarak KKTC’deki olası yatırım fırsatlarını Akay’dan 
dinledi. Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, işbirliği olası şirketlerle istişare edilmesi 
memnuniyetle destek vereceklerini söyledi. 

 

 
 
 

Üst Düzey Yönetici Asistanı Eğitimi 
düzenlendi. 
16 Aralık 2017’de gerçekleştirilen eğitimde; katılımcılara 
problem çözme becerisi ve stres yönetimi, iletişim ve çatışma 
çözme becerileri, zaman yönetimi, etkin telefon görüşmeleri ve 
imaj, yazışma becerileri ve rapor yazma ile teknolojinin etkin 
kullanımı konularında detaylı bilgiler verilmiştir. Eğitim, 
katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oda, TDP Heyeti tarafından ziyaret edildi. 
14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret; Toplumcu 
Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki 
heyet tarafından gerçekleştirildi. Özyiğit’e toplantıda; Milletvekili 
adayı ve Lefkoşa İlçe Başkan Vekili Evrim Hıncal ile Milletvekili adayı 
Halil Hızal eşlik etti. Girilen erken seçim hazırlığında parti 
manifestolarının açıklanacağı Cumartesi günü gerçekleştirilecek aday 
tanıtımına Oda yönetimini davet eden Özyiğit, özel sektörün en köklü 
kuruluşlarından olan Odamıza verdikleri önemi vurguladı. 

Oda Başkan Vekili Yüksel Akay da TDP heyeti ziyaretinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, partinin hükümete gelmesi 
durumunda kendilerinden beklentilerinden bahsetti. Kamudaki 
çalışma hantallığına değinen Akay, özel sektörün ihtiyacı olan 
düzeyde iş yapabilmesi için kamu reformunun önemine dikkat çekti. 
Adil bir vergi sisteminin de önemine vurgu yapan Akay, ekonomik 
büyümenin yolları hakkında da çeşitli çözüm önerilerinde bulundu. 
Vergi reformunun gerekliliğine değinen Akay, kayıt dışılığın da 
ekonomik büyümenin ve rekabet edebilirliğin önünde ciddi bir engel 
oluşturduğunu söyledi. Siyasi vizyondan bağımsız olarak turizm, 
ticaret ve eğitim gibi sektörlerde Türkiye ile karşılıklı olarak artırılmış 
bir işbirliği içerisinde olunması gerektiğine de değinen Akay, 
yapılması gerekenin yasaklar, kotalar ve fonların kaldırılarak Türkiye 
ile aramızdaki ticareti sınırlayan duvarların ortadan kaldırılması 
olduğuna vurgu yaptı. 

Akay’ın yaptığı önerilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemal 
Özyiğit ve heyeti, yapılan görüş alışverişi için teşekkürlerini sunarak 
ayrıldı. 

 

 

 

 
 
 

 

 


