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Oda, Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili basın açıklaması 
yaparak TMK’nın etkinlik kazanması gerektiğine dikkat çekti. 
 
3 Kasım 2017 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;  

“Taşınmaz Mal Komisyonu, 31 Ekim tarihinde yaptığı bir açıklama ile, Pavlos Loizou isimli Kıbrıslı Rum’un 
komisyon çalışma süreçlerinin makul olmadığını ileri sürerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı 
başvurunun reddedildiğini duyurdu. Bu açıklama ile, Kıbrıs Rum tarafının, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu 
etkisiz hale getirmek amacıyla çeşitli girişimler yaptığı ve komisyon çalışmalarındaki yavaşlığı veya 
yetersizlikleri istismar etme gayreti içinde olduğu görülmektedir. 

Bu bilgileri, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından hükme bağlanmış çeşitli dosyaların gerektirdiği ödemelerin 
yapılabilmesi için yeterli kaynağın bulunamadığı haberleri ile birlikte değerlendirdiğimiz zaman, komisyon 
çalışmalarının uluslararası geçerliliği olan bir hukuk yolu olarak kabul görmesinin ciddi bir tehdit altında 
olduğu sonucuna varmaktayız. 

Kıbrıs Türk halkının 2004 referandumundan sonra uluslararası alanda elde edebildiği tek kazanım olan ve 
mülkiyet sorununu, bütünlüklü bir çözüm olasılığı dışında çözebileceğimiz yegane yöntem olarak hayati bir 
önem taşıyan bu mekanizmanın karşı karşıya bulunduğu tehdidi ortadan kaldırmak, acil bir görev olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Anlaşıldığı kadarı ile bu tehdit, “komisyon çalışmalarının yeterince süratli olmaması” ve “komisyon 
kararlarının gerektirdiği ödemelerin yapılabilmesini sağlayacak kaynağın temin edilememesi” şeklinde iki 
yetersizlikten kaynaklanmadır. 

Komisyon çalışmalarının sürati, elbette, ele alınan dosyalardaki karmaşıklık veya zorluklardan doğrudan 
etkilenmektedir. Ne var ki, bürokratik veya teknik kapasite yetersizliğinden kaynaklanan zaman kayıplarının 
giderilmesi gerekliliği, Loizou başvurusu ile çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu arada, kaynak yetersizliği 
ile ilgili tartışmaların süratle sonuçlandırılarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun mülkiyet sorununun 
çözümlenmesinde etkili bir hukuk yolu olmadığı iddialarına güçlü bir yanıt verilmesi; gerekli önlemler alınarak 
Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinlik ve dinamizm kazanması sağlanmalıdır. 

Kıbrıs sorununun en önemli yanlarından biri olan mülkiyet sorununun Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruyacak 
şekilde çözümlenebilmesini sağlayacak en önemli mekanizma olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hayatiyeti 
ile ilgili bu gelişme ve sorunlar ciddiyetle değerlendirilmeli ve gerekli önlemler zaman yitirilmeden alınmalıdır. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu önemli konunun takipçisi olmaya devam edecektir.” 
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TDP Heyeti KTTO’yu ziyaret etti. 
10 Kasım 2017’de gerçekleştirilen ziyarette; Toplumcu 
Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve 
beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 
Özyiğit’e toplantıda; Milletvekili Zeki Çeler, TDP Seçim 
Koordinatörü ve Parti Meclis Üyesi Erdoğan Bekiroğlu, ve 
Lefkoşa İlçe Başkan Vekili Evrim Hıncal eşlik etti. Girilen 
erken seçim hazırlığında manifesto çalışamalarına 
başlandığına vurgu yapan Özyiğit, iş dünyasının 
temsiliyetinde önemli bir rol oynayan Odamızın da bu 
manifesto çalışmaları için katkı yapmasına duyduğu isteği 
dile getirdi. Manifesto çalışmaları için birlikte adım atmanın 
önemine vurgu yapan Özyiğit, Toros nezdinde Odanın 
vizyonunu ve duruşunu takdirle karşıladıklarını söyledi. 

Oda Başkanı Fikri Toros da TDP heyeti ziyaretinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlikte çalışmaktan ve 
manifesto hazırlıklarına iş dünyasının beklentilerini 
sunmaktan mutlu olacaklarını belirtti. Kıbrıs Türk 
ekonomisinin potansiyelinin bir hayli gerisinde olduğunu 
söyleyen Toros, çözümsüzlüğün toplumumuzu dünyadan 
izole ettiğini ve olumsuz etkilerine maruz bıraktığını 
vurguladı. Ekonomik büyümenin önemine vurgu yapan 
Toros, bunun ancak kalıcı yatırımlarla mümkün olabileceğini 
söyledi.Yatırım ve iş yapabilirlik ortamının daha cazip hale 
getirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Toros, Taşınmaz 
Mal Komisyonu’nun etkinleştirilmesinin gerekli olacağını, ve 
hayatı pahalılaştırmadan ekonomik büyümenin mümkün 
olduğuna da vurgu yaptı. Vergi reformunun gerekliliğine 
değinen Toros, 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 
Toros, yapılması gerekenin yasaklar, kotalar ve fonların 
kaldırılarak Türkiye ile aramızdaki ticareti sınırlayan 
“duvarların” ortadan kaldırılması gerçeğine de vurgu yaptı. 
Çözüm veya çözümsüzlük durumunda, ülkemizin AB 
standartlarıyla uyumlaştırılmasının şart olduğuna vurgu 
yapan Toros’a, TDP Milletvekili Zeki Çeler de destek belirtti. 

Toros’un yaptığı önerilerden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Cemal Özyiğit ve heyeti, yapılan görüş alışverişi için 
teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı. 

 

Dışişleri Bakanlığı misafiri olarak 
ülkemizde bulunan Danimarkalı 
gazeteci Peter Von Kohl, Kuzey 
Kıbrıs’a uygulanan Ambargolar ile 
ilgili Başkan Fikri Toros ile röportaj 
yaptı. 
3 Kasım 2017’de gerçekleştirilen röportajda; KKTC’ye 
uygulanan ambargolardan dolayı ne gibi sorunlarla 
karşılaşıldığını iş dünyası ve ekonomi perspektifinden 
değerlendiren Toros, ülkemizin tanınmamasının olumsuz 
etkilerine de vurgu yaptı. Toros ile gerçekleştirilen röportaj, 
Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ambargolar ile ilgili düzenlenecek 
bir konferansın ön hazırlığını da oluşturuyor. 

 

 
Müşteri Memnuniyeti ve 
Motivasyonu Artırmanın Yolları 
Eğitimi gerçekleştirildi. 

4 Kasım 2017 tarihinde KTTO Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen eğitimde; müşterilerin memnuniyetini 
sağlamak için çalışanların nasıl davranması gerektiğine 
vurgu yapılarak, müşteri ile çalışan ilişkileri, doğru iletişim 
teknikleri ve motivasyonun yüksek tutulması için yapılması 
gerekenler detaylarıyla paylaşılmıştır. 
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KTTO Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi 
Kalkınma Vakfı heyeti, KKTC 
Ekonomi ve Enerji Bakanı’nı ziyaret 
etti. 
17 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri; Aziz Limasollu ve 
Serde Debreli Atatüzün ile Ayhan Zeytinoğlu Başkanlığındaki 
Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı heyeti, 
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun makamında 
ağırladı. Ziyarette; iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin görüşüldüğü toplantıda yatırım fırsatları konusunda 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan 
Vekili Ozan Dağlı, Kocaeli Sanayi 
Odası Meslek Komiteleri 
Toplantısı'na katıldı. 
18 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı 
konuşmada Kuzey Kıbrıs Ekonomisi ile ilgili önemli detayları 
paylaşan Dağlı,  yatırım ortamı ve olası işbirliği konularında 
bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunmuştur. 

 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Toros görevinden ayrıldı. 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Toros’un CTP’den 
milletvekili adayı olacağını açıklamasının ardından Oda bir 
basın açıklaması yaparak Toros’un görevinden ayrıldığını 
açıkladı. 14 Kasım 2017’de Oda’dan yapılan basın 
açıklaması aşağıdaki gibidir; 
 
“Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından kendisine teklif 
edilen milletvekilliği adaylığını kabul eden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Fikri Toros, bu kararını bizimle 
paylaşmış bulunuyor. Sayın Toros, 15 Kasım, 2017 tarihi 
itibarı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmış 
bulunmaktadır. Görevde bulunduğu süre içinde, Kıbrıs 
Türk halkının çıkarlarını korumak için özveriyle çalışmış 
bulunan Sayın Fikri Toros’un bundan sonra da ayni duygu 
ve düşünceler ile çalışmaya devam edeceğine inancımız 
tamdır. Bu yolda kendisine başarılar diler, bugüne kadar 
yaptıkları katkıları için tüm iş dünyası adına teşekkürü bir 
borç biliriz. Bu vesile ile, demokratik siyasi hayatımıza 
katkı koyan tüm adaylara ve siyasi partilerimize başarılar 
diler; seçim sürecinin Kıbrıs Türk halkı için yararlı sonuçlar 
ortaya çıkarmasını temenni ederiz.” 

 

Oda, Kocaeli Sanayi Odası ve 
İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu ve heyeti ile 
görüştü. 

17 Kasım 2017’de gerçekleştirilen görüşmede, Kocaeli 
Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu ve heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan 
Vekili Ozan Dağlı ile birlikte yemekli toplantıda bir araya 
geldi. Görüşmede, ticaret ve yatırım ilişkilerinin karşılıklı 
olarak geliştirilmesi konusunda değerlendirmelerde 
bulundu. 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Yüksel Akay, 'Avrupa 
Bioekonomi Kongresi'ne katıldı. 
21 Kasım’da Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Kongre, dünyanın bir çok yerinden geniş katılımla gerçekleşti. Kongrede, 
Kuzey Kıbrıs’la Polonya’nın hangi sahalarda işbirliği yapabileceği ile bilgi alışverişinde bulunularak, adadaki olası yatırım 
fırsatlarına değinildi. 

 
 
 

KTTO Başkan Vekili Ozan Dağlı, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma 
Danışmanlık Hizmetleri Yönlendirme Kurulu Üyesi olarak, İtalya'nın 
Valenzeno kentinde düzenlenen çalışma toplantılarına katıldı. 
21 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, konuşan Dağlı önemli noktalara dikkat çekti; “Kıbrıs Türk Toplumunun 
en köklü kurumlarından birisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirliğini ve yatırım ortamını 
iyileştirmek, ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ile bütünleşmesine katkı sağlamak için yoğun çaba sarf 
etmektedir.Gerek Kıbrıs sorununun devam ettiği mevcut koşullarda, gerekse olası bir çözüm halinde Türkiye olan ilişkiler ve 
Türkiye üzerinden dünya ile ilişki geliştirebilme potansiyeli Kıbrıslı Türkler için hayati bir önem taşımaktadır. Ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin iki taraf içinde avantaja dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmesi, ticarete ve üretime yönelik ortak 
işbirlikleri, girişim ve yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. KKTC iş dünyasının bu önemli konuda sizlerden alacağı 
güç, destek ve bugünden atılacak işbirliği adımları son derece önemlidir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye ile ticaretteki 
duvarların tümüyle ortadan kaldırılması gerektiği düşüncesindedir. Bu duvarların kalkması, Kıbrıs Türk ekonomisinin verimli 
hale gelmesi için temel bir ihtiyaçtır. Böyle bir bütünleşme sayesinde biz de mukayeseli olarak üstün olduğumuz alanlarda 
yoğunlaşabilecek, bu alanları geliştirmek için ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetleri Türkiye piyasasından daha uygun fiyat 
ve koşullarla temin etme olanağına kavuşacağız”. 
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"Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonu" eğitimi gerçekleştirildi. 
25 Kasım 2017 tarihinde KTTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, çalışanların memnuniyeti ve 
motivasyonun yüksek tutulması ile ilgili detyalar paylaşıldı. Yöneticilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde ayrıca 
çalışanlarla yönetici arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğine dair de faydalı bilgiler verildi. 

 

 

Oda, "5. İslam İşbirliği Teşkilatı Dünya Helal Zirvesi 2017 ve Helal Expo 
2017 Fuarı"nda temsil edildi. 
25-27 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "5. İslam İşbirliği Teşkilatı Dünya Helal Zirvesi 2017 ve Helal 
Expo 2017 Fuarı"na Odamızı temsilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran katılmıştır. 
Odamız, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan 
Övüt ve Uluslararası Islami Fikih Akademesi Fetva Direktoru Dr. Abdulqahir Qamar ile 'Helal Standardizasyonu ve 
Gelişen Endüstri' hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

 
 

 
 
 
 
 


