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ZİYARET- KONFERANS - SEMİNER – FORUM – TOPLANTI 

 

 

1.  KOBİ Geliştirme Birimi Lansmanı – 8 Nisan 2015 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 

Büyükelçiliği finansmanı ve T.C Çukurova Kalkınma Ajansı desteği 

ile kurulan KOBİ Geliştirme Birimi’nin tanıtım lansmanı 8 Nisan 

2015, Çarşamba günü saat 10:00’da KTTO binası zemin katında 

BRT,Genç TV, Kıbrıs TV, Tempo TV, Ada TV, Diyalog TV, TAK 

Haber Ajansı, Halkın Sesi gazetesi muhabirlerinin katılımı ile 

gerçekleştirildi. Enerji FM radyosundan ise haber bülteninde 

dinleyenlere ulaştı.  

 

 

2.  Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Ziyaret – 10 Nisan 

2015  

Ülkemizde bir takım ziyaretlerde bulunan Tokatlı işadamı heyeti 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’a da nezaket 

ziyaretinde bulundu. 

 

 

 

 

3. DAÜ Rektör Vekili Ziyaret-  16 Nisan 2015  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki 

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 

Necdet Osam’a ziyarette bulunularak iş dünyası ile üniversite 

sektörü arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde 

adım atıldı.  

 

 

 

4. Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd. Ziyareti – 16 Nisan 

2015  

KTTO Başkanı ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerinden Salih 

Çeliker, Mustafa Erk, Selen Necat ve Aziz Limasollu, Bafra 

bölgesinde faaliyet gösteren Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd’i 

ziyaret ederek, şirketin gerçekleştirmekte olduğu çalışmalar hakkında 

bilgi edindi.  
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5.  Kaya Artemis Ziyaret- 16 Nisan 2015  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki 

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ülkenin lokomotif sektörlerinden 

olan turizm yatırımcılarına ziyaretler başlatarak sektörün sıkıntılarını 

yerinde inceleme fırsatını yakaladı. Ziyaretlerden ilki Bafra 

bölgesinde faaliyet gösteren Kaya Artemis Hotel’e gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

6.  Colony Hotel Ziyareti – 22  Nisan 2015  

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki Yönetim 

Kurulu üyeleri tarafından ülke ekonomisinde önemli rol oynayan 

yatırımcılarla geçtiğimiz hafta başlatılan ziyaretler devam ediyor. KTTO 

yetkilileri bu kez Colony Hotel Genel Müdürü Tunç Şirintuna ile biraraya 

gelerek Kuzey Kıbrıs turizminde yaşanan sıkıntı ve endişeleri 

değerlerdirme fırsatını yakaladılar.  

 

 

 

 

7. Yeşil Hat Tüzüğünü Anlamak –  22 Nisan 2015   

Yeşil Hat Tüzüğünü bilgilendirme serisinin ilki 22 Nisan 2015 

tarihinde  Kıbrıs Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 

destekleriyle gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

8.  Cyprus Dialogue Forum Toplantısı – 24 Nisan 2015 

 

Kıbrıs Diyalog Forum toplantısı 24 Nisan 2015 tarihinde KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Kemal 

Baykallı’nın da katılımı ile Ara bölgede gerçekleştirildi.  
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EĞİTİM PROGRAMLARI 

 

Perakendeciler için Satış ve Pazarlama Eğitimi 

 

2015 yılının ikinci eğitimi “ Perakendeciler için 

Satış ve Pazarlama ” 18 Nisan 2015 tarihinde 

KTTO Konferans Salonu’nda konusunda uzman 

eğitmen  Ayla Yıldız Tekmir Özer tarafından 

gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkin Sunum Yapma Teknikleri Eğitimi – 30 Mayıs 

2015 

30 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan eğitim 

programımızın da duyurusu Nisan ayı içerisinde ilgililere 

duyurulmuştur.  

 

 

 

  



5 
 

 

ULUSAL MEDYA ile İLİŞKİLER ve SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI 

 

- KTTO’ya Kasım  ayında açılan Linkedin hesabından paylaşımlar yapılmış ve sözkonusu hesaba Nisan 

2015 sonu itibariyle 470 kişiye ulaşmıştır. 

 

- Facebook sayfamız 15 Eylül’de 241 takipçisi var iken Nisan 2015 tarihinde bu rakam 453’e ulaşmıştır. 

 

- Twitter sayfamızda 15 Eylül 2014 tarihinde 213 takipçimiz var iken bu sayı Nisan 2015 itibariyle 500’e 

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. 
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BASIN AÇIKLAMALARI 

 
KTTO’dan bir ilk daha: KOBİ Geliştirme Birimi Projesi hayata geçti- 8 Nisan 2015 
 
Proje çerçevesinde farklı sektörlerden pilot olarak seçilecek toplam 10 KOBİ’ye Kurumsal Yönetim, Mali Finans Hizmetleri, Satış 
Pazarlama Hizmetleri, İnsan Kaynakları Hizmetleri, Üretim Planlama Hizmetleri ve Dış Ticaret konularında danışmanlık paketi 
ücretsiz olarak sunulacak. 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve  T.C Çukurova Kalkınma Ajansı 
desteği ile kurulan KOBİ Geliştirme Birimi’nin tanıtım lansmanı 8 Nisan 2015, Çarşamba günü saat 10:00’da KTTO binası zemin 
katında gerçekleştirildi. 
 
KOBİ Geliştirme Birimi sayesinde, KKTC’de faaliyet gösteren işletmelere verilecek danışmanlık hizmeti ile mal ve hizmet 
üretimlerinde verimliliklerinin artırılması, ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsallaşmalarına katkıda bulunulması ve yeni ihracat 
imkanlarının yaratılması amaçlanıyor.  
 
KOBİ Geliştirme Birimi'nden ücretsiz danışmanlık paketi almak isteyen KOBİ’lere yönelik olarak yapılan duyuru, hem gazete ilanı 
olarak, hem de http://www.ktto.net/kobi-gelistirme-birimi/ sayfasından yayınlandı. Projeye son başvuru tarihi 10 Nisan 2015 olarak 
belirtildi. 
 
Proje çerçevesinde farklı sektörlerden pilot olarak seçilecek toplam 10 KOBİ’ye Kurumsal Yönetim, Mali Finans Hizmetleri, Satış 
Pazarlama Hizmetleri, İnsan Kaynakları Hizmetleri, Üretim Planlama Hizmetleri ve Dış Ticaret konularında danışmanlık paketi 
ücretsiz olarak sunulacak. KOBİ’lerin seçimi ise KTTO tarafından belirlenmiş olan kriterlerlere göre yapılacak.  
  
KTTO bünyesinde kurulan KOBİ Geliştirme Birimi sayesinde, danışmanlık hizmetlerinin tamamlanmasının ardından, hizmet alan 
KOBİ’lerin mal ve hizmet kalitesinin artması sureti ile verimliliklerinde ve pazar paylarında artış sağlanması, özel sektörde istihdamın 
artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve KKTC ekonomisine katkı yapılması hedefleniyor.  
 
Bir yıllık bir proje olan KOBİ Geliştirme Birimi projesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası KOBİ Geliştirme Birimi Koordinatörü Şükran Özerdem 
tarafından yürütülüyor. Proje hakkında daha detaylı bilgiye ulaşılmak istenmesi halinde Şükran Özerdem’e sozerdem@ktto.net 
adresinden ulaşılabilecek. 
 
KOBİ’lere danışmanlık hizmeti profesyonel şirketler tarafından verilecek 
 
KTTO bünyesinde oluşturulan KOBİ Geliştirme Birimi, ücretsiz olarak destek vereceği firmaların çeşitli ve kendilerine has ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere danışmanlar için hizmet alım ihalesine de çıktı. 14 Nisan 2015 günü sona erecek olan ihalenin ardından 
Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan KOBİGEM ile birlikte karar verilecek olan danışmanlık şirketi veya şirketleri ile KOBİ 
Geliştirme Birimi tarafından seçilecek olan 10 KOBİ eşleştirilecek. Danışmanlık  paketlerinin hazırlanmasından önce seçilen 
KOBİ’lere, danışmanlık şirketleri tarafından durum ve ihtiyaç analizi yapılacak, ardından çıkan sonuçlar üzerine danışmanlık paketi 
hazırlanacak. KOBİ  Geliştirme Birimi şirketler ile danışman firmalar arasında köprü vazifesi görecek ve hizmetin doğru zamanda, 
doğru şekilde ve doğru çözümle verilmesini sağlayacak. 

 

### 

 
  

http://www.ktto.net/kobi-gelistirme-birimi/
mailto:sozerdem@ktto.net
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İş dünyası ile üniversite sektörü arasında diyalog/işbirliği artırılacak- 17 Nisan 2015 
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri tarafından DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet 
Osam’a ziyarette bulunularak iş dünyası ile üniversite sektörü arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde adım atıldı.  
 
KTTO Başkanı Fikri Toros, ülkemizdeki lokomotif sektörlerin başında yer alan üniversite  sektörünün mevcut durumunu daha iyi 
gözlemleyebilmek amacıyla başlattıkları üniversite ziyaretleri neticesinde mevcut sıkıntıların aşılmasına ve sektörün güçlenmesine 
katkı sağlamak amacında olduklarını dile getirdi. KTTO’nun ilk olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi ile başlattığı ziyaretler, kısa süre 
içerisinde tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde hayata geçirilecek.  
 
Ara bölgede iki toplumlu üniversite 
Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten KTTO Başkanı Fikri Toros, görüşme sırasında DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam 
tarafından dile getirilen, ara bölgede iki toplumlu bir üniversite kurulması fikrini büyük heyecanla karşıladıklarını vurguladı. Özellikle 
insan hakları, tarih, dil, edebiyat ve din konularında dersler verecek bir yapının ara bölgede kurulmasının iki toplumun yakınlaşması 
açısından büyük önem taşıması konusunda Prof. Dr. Osam ile aynı görüşte olduklarını ifade eden Fikri Toros, sözkonusu fikrin 
hayata geçmesine dair KTTO olarak destek verme arzusunda olduklarını söyledi.  
 
KTTO Başkanı Toros, ülke ekonomisinde büyümeyi hedefleyerek çıktıkları yolda, üniversite sektörünün diğer paydaşlarını da ziyaret 
edip görüşlerini almanın elzem olduğuna dikkat çekerek, bu vesile ile başlatmış oldukları temas ve çabalarına devam edeceklerini 
dile getirdi.  
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KTTO yetkilileri turizm yatırımcıları ile biraraya geliyor- 21 Nisan 2015 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ülkenin lokomotif sektörlerinden 
olan turizm yatırımcılarına ziyaretler başlatarak sektörün sıkıntılarını yerinde inceleme fırsatını yakaladı. Ziyaretlerden ilki Bafra 
bölgesinde faaliyet gösteren Kaya Artemis Hotel’e gerçekleştirildi.  
 
KTTO Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri başlatılan ziyaretler çerçevesinde ilk görüşmesini Kaya Artemis 
Hotel Genel Müdürü Nihat Berkan’a yaptı. Turizm alanında yaşanan sıkıntıları aktaran Berkan, sözkonusu ziyaretten duyduğunu 
memnuniyeti de dile getirerek KTTO yetkilerini ağırlamakdan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.  
 
Başkan Toros, yerli işletmelerle işbirliği çağrısında bulundu 
 
 KTTO Başkanı Fikri Toros, görüşme sırasında Kaya Artemis Hoteli’nin turizime kattığı canlılıktan bahsederek , böylesi yatırımların 
ülke ekonomisi için önemli olduğunu ve bu durumdan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Yapılan böylesi yatırımlarda özellikle yerel 
işletmelerin desteklenmesi gerektiğine de dikkat çeken Toros, bölgede faaliyet gösteren işletmelerle işbirliği yapılmasının ve yerli 
halkın da istihdam edilmesinin elzem olduğunu belirtti. Kaya Artemis Hotel Genel Müdürü ise, özellikle İskele bölgesindeki tüccarlarla 
iyi ilişkileri olduğunu ve bünyesinde hizmet verenlerin % 60’ının yerli halktan istihdam edildiğini belirtti.  
 
KTTO Başkanı Toros, ülke ekonomisinde büyümeyi hedefleyerek çıktıkları yolda, turizm sektörünün diğer paydaşlarını da ziyaret edip 
görüşlerini almanın çok gerekli olduğuna dikkat çekerek, bu vesile ile başlatmış oldukları temas ve çabalarına yarın Colony Hotel 
Genel Müdürü Tunç Şirintuna’yı ziyaret ederek devam edeceklerini belirtti. 
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Toros, Ada turizmi daha etkin tanıtılmalı- 24 Nisan 2015   

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ülke ekonomisinde önemli rol 
oynayan yatırımcılarla geçtiğimiz hafta başlatılan ziyaretler devam ediyor. KTTO yetkilileri bu kez Colony Hotel Genel Müdürü Tunç 
Şirintuna ile biraraya gelerek Kuzey Kıbrıs turizminde yaşanan sıkıntı ve endişeleri değerlerdirme fırsatını yakaladılar.  
 
Başkan Toros, alınan Devlet teşviğinin yerli işletmelerle işbirliği yapılarak ülke ekonomisine kazandırılması gerekmektedir.  
 KTTO Başkanı Fikri Toros, Kuzey Kıbrıs toplumunun siyasal ve ekonomik olarak statik olmadığını, burada yatırım yapan turizmcilerin 
gerek yatırım ikliminin yeterli olmaması, gerekse siyasi sorunların yarattığı engellerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. 
Devlet’ten teşvik alan işletmelerin özellikle ülke ekonomisine katkı yapmaları gerektiğini de belirten Toros, özellikle istihdam edilen 
insan kaynakları ve temin edilen ihtiyaçlar konusunda yerli işletmelerin ve yerli halkın desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.  
 
Toros, Ada turizmi daha etkin tanıtılmalı 
 
Toros konuşmasında, Kuzey Kıbrıs turizminin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ülkemizde bulunan doğal güzelliklerin 
,tarihi eserlerin ve özellikle Kuzey Kıbrıs kültürünün dikkat çekici tanıtımlarla ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.  
 
Şirintuna, “Fuarlarda kötü bir imajımız var” 
 
 Colony Hotel Genel Müdürü Tunç Şirintuna ise, Kuzey Kıbrıs’ta uygulanmakta olan turizm stratejisinin yeterli ve etkili olmadığını, 
sektöre daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti.  
Özellikle yurtdışında ülke tanıtımı yapmak için yer aldıkları fuarlarda çok kötü bir imaj sergilendiğini, söz konusu fuarlarda Kuzey 
Kıbrıs standlarının kimsenin ziyaret etmediği köşelere konulduğunu, götürülen tanıtım materyallerinin yıllardır aynı olduğunu ifade etti. 
Şirintuna, sözkonusu tanıtım materyallerinin hedef kitleye uygun ve dikkat çekici bir şekilde yenilenip, güncellenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 
 
Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında Toros, kısa bir süre önce başlatılan bu ziyaretlerin, sahaya inip, sorunları yüzyüze 
dinleyip veri elde etmek açısından çok önemli olduğuna dikkat çekerek, görüşmeler sonrasında elde edilen doneler neticesinde ilgili 
paydaşlarında katkıları alınarak bir yol haritası çizileceğini belirtti ve Colony Hotel Genel Müdürü Tunç Şirintuna’ya kabulu için 
teşekkür etti. 
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Döviz Kurlarındaki Yükseliş ile ilgili basın açıklaması – 30 Nisan 2015  
 
Yılbaşından beri Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor olması ve ABD ekonomisi kaynaklı nedenlerle 
kayıpların önümüzdeki dönemde devam edeceğinin öngörülmesi, Kuzey Kıbrıs piyasasında olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor. 
Türk Lirasının istikrarsızlığı ve bunun Kuzey Kıbrıs’ta yaygın olarak kullanılan diğer para birimlerinin değeri üzerinde yarattığı etki 
nedeniyle piyasa faaliyetlerimizde bir daralma görülmektedir. Bu gelişmeler, özellikle dövizle borçlanmış olan tüketicilerin alım gücünü 
ciddi şekilde düşürmektedir. 
 
KKTC Hükümetlerinin döviz kurlarındaki istikrarsızlığına karşı alabilecekleri önlemlerin sınırlılığı malum olmakla birlikte, bu konunun 
hükümet gündemine dahi gelmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sınırlı ölçüler içinde de olsa, Kuzey Kıbrıs piyasasında döviz 
kuru artışlarının ekonomide yarattığı tahribatı önleyecek, hane halklarını koruyacak bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. 
 
Bunların başında, ithalat aşamasında peşin ödenen KDV gelirinden yükselen döviz kurları nedeniyle elde edebileceği ek gelirden 
vazgeçerek piyasayı ucuzlatıcı hareketlerde bulunması gelmektedir. 
 
Bununla birlikte, hükümetin piyasa işlemlerinin daha fazla Türk Lirası ile gerçekleşmesi için de alabileceği önlemler bulunmaktadır.  
Bu tedbirlerin alınması hükümetin görevleri arasında sayılmalıdır. Yurttaşlarımız artan döviz kurları karşısında ne yapacaklarını kara 
kara düşünürken, devletin artan kurlardan ek gelir sağlamasının düşünülmemesi gerekmektedir. 
  
Hükümetin döviz kurlarının hareketliliğine karşı alabileceği önlemler kısıtlı olmakla birlikte, bu dış kaynaklı olumsuz gelişmeler, sık sık 
gündeme getirdiğimiz, Kıbrıs Türk ekonomisinin büyümesine, ekonomik faaliyetlerin verimliliğinin artmasına neden olacağını 
düşündüğümüz önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 
 
 Kuzey Kıbrıs’ta iş yapabilirliğin artırılması, kamu bürokrasinin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin azaltılması ve yatırımların 
hızlandırılması hedefleri sürekli olarak izlenmeli ve gerekenler günlük olarak yapılmalıdır. Bugünkü siyasi gerçekler de dikkate 
alındığı zaman, Kıbrıs Türk ekonomisinin döviz hareketlerine karşı direnç kazanması ancak bu şekilde mümkün olabilecektir.  
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YAZIŞMALAR – MEKTUPLAR 

 

Kıbrıs Gazetesi’ne Safiye Nadir’in Vefatı ile ilgili olarak gönderilen Başsağlığı Mesajı-17 Nisan 2015 

Vatan ve millet sevgisi, yardımseverliği, enerjisi, çalışkanlığı, girişimciliği, motivasyonu, modern görüşü, vizyonu ve sayısız daha birçok 

özelliği ile Kıbrıs Türk halkının gönlünde yer etmiş Saygıdeğer Safiye Nadir Hanımefendiyi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.  

 

Kıbrıs Türk kadınına da öncü olan Safiye Nadir Hanımefendi, halkımızın en zor zamanlarında iş imkanları yaratması, duyarlılığı, gerek 

ekonomik gerekse sosyal ve kültürel alanda yardımseverliğinin yanı sıra iş zekası ve başarıları ile de ülkemizin iş insanlarına ilham 

kaynağı ve örnek olmuştur.  

 

Şahsım ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına ülkemizin Safiye Nadir Hanımefendi gibi bir değeri kaybetmesinden duyduğum üzüntüyü  

yineler, kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. 

 

Fikri TOROS 

Başkan 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası  
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24 Nisan 2015 tarihinde Sn. Hasan Taçoy’a gönderilen yazı 

Sn. Hasan Taçoy 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 

 

 

Sayın Hasan Taçoy, 

 

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları, otomotiv sektöründe sıkıntılar yaşamakta olup, yürütmede olan yasal 

mevzuatlar ve uygulamalar sektörün sağlıklı ve kontrollü gelişmesine imkan sağlamayıp, sektör içerisinde haksız 

rekabet ve kayıt dışı ekonominin artmasına fırsat yaratmaktadır. 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılarının çözümlenmesine yönelik önerilerimiz 

aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır: 

 

i) Araç teşhir plakası: Tüm dünyada uygulamada olan yeni motorlu araç satıcılarının kullandığı teşhir plakalarının 
kapsamının genişletilmesi ve yeni olmayan ikinci el motorlu araç satıcılarına geçici kullanım maksatlı plaka 
verilmesi 

ii) Araç kayıt belgeleri: Araç kayıt belgelerinin bilgisayar ortamında hazırlanarak de el yazısıyla oluşan karmaşayı 
ortadan kaldırmak ve  belgelerinin üzerine dünyada uygulaması bulunmayanü üretim ve model yılı yazımına son 
verilmesi 

iii) Araç muayene sırasında yaşanan kilo problemleri: Muayene işlemi sırasında araçların kiloları belirlenirken aracın 
deposunun doluluk oranına göre memurların fazladan mazot payı ekleyerek seyrüsefer ücretinin artması 

iv) Perte çıkan araçlar: Sigorta şirketleri tarafından perte çıkarılan araçların tekrardan trafiğe 
dönmemesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılarak ve kontrol mekanizmanın kurulması. 

v) Kentlerimizin çeşitli bölgelerinde bireysel olarak satışa sunulan araçlar: Belediyeden izin alınmadan meydan, 
cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal ederek bireysel araç satılmasının önüne geçilmesi için 
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile istişare edilerek bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar 
başlatılması 

 

Uluslararası ticaret uygulamaları ve serbest piyasa ekonomisi temel alınarak, yukarıda bahsi geçen önerilerimiz ışığında 

hem ülke ekonomisine ve hem de iş dünyasına katkı sağlayacağına olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar 

dileriz. 

 

Saygılarımla,  

 

Fikri Toros 

Başkan 
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24 Nisan 2015 tarihinde Sn.Zeren Mungan’a gönderilen yazı 

 

Sn. Zeren Mungan 

Maliye Bakanı 

 

 

Sayın Zeren Mungan, 

 

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları, otomotiv sektöründe sıkıntılar yaşamakta olup, yürütmede olan yasal 

mevzuatlar ve uygulamalar sektörün sağlıklı ve kontrollü gelişmesine imkan sağlamayıp, sektör içerisinde 

haksız rekabet ve kayıt dışı ekonominin artmasına fırsat yaratmaktadır. 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılarının çözümlenmesine yönelik 

önerilerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır: 

i) Araç teşhir plakası: Tüm dünyada uygulamada olan yeni motorlu araç satıcılarının kullandığı teşhir 
plakalarının kapsamının genişletilmesi ve yeni olmayan 2. el motorlu araç satıcılarına da verilmesi 

ii) Bireysel satışlar üzerinden KDV: Bir yıl içersinde birden fazla araç satılması halinde katma değer vergisi 
alınması 

iii) Galeri stokundaki araçlara oturtma izni verilmesi: Stoğunda plakalı araç bulunduran galerilerin araç 
seyrüseferlerinin ve muayenelerinin, araç satılana kadar durdurulması 

iv) Araç devirlerindeki sorunlar: Araç devir işlemlerinin ve araç muayene işlemlerinin daha çağdaş, 
bilgisayar ortamında ve Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve kriminal 
olaylara fırsat vermeyecek, vergi kayıplarına sebep olmaycak, haksız rekabet sağlamayacak bir sistemin 
getirilmesi 

 

Uluslararası ticaret uygulamaları ve serbest piyasa ekonomisi temel alınarak, yukarıda bahsi geçen 

önerilerimiz ışığında hem ülke ekonomisine ve hem de iş dünyasına katkı sağlayacağına olan inancımızı 

belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Saygılarımla,  

 

 

Fikri Toros 

Başkan 
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24 Nisan 2015 tarihinde Sn. Orçun Kamalı’ya gönderilen yazı 

 

Sn. Orçun Kamalı 

Genel Koordinatör 

 

Sayın Orçun Kamalı, 

 

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları, otomotiv sektöründe sıkıntılar yaşamakta olup, yürütmede olan yasal 

mevzuatlar ve uygulamalar sektörün sağlıklı ve kontrollü gelişmesine imkan sağlamayıp, sektör içerisinde 

haksız rekabet ve kayıt dışı ekonominin artmasına fırsat yaratmaktadır.  

 

Dairenizin araç ithalatında istediğin radyasyon belgesi uygulaması motorlu araç satıcılarına ve ithalatçılarına 

iş yapabilmelerinde olumsuz etkileri olup, tedarik etme sürecinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak talebimiz 2. el motorlu araç ithalatında istenilen 

radyasyon belgesi uygulamasının kaldırılmasıdır. Japonya’da üretilip piyasaya sürülen araçların öncelikle 

oradaki sektör çalışanlarının  sağlığını etkilemediğin emin olmak için radyasyon testi yapılmakta olup, bu 

testten geçen araçlar satış amaçlı piyasaya sürülmektedir.  

 

Uluslararası ticaret uygulamaları ve serbest piyasa ekonomisi temel alınarak, yukarıda bahsi geçen 

önerilerimiz ışığında hem ülke ekonomisine ve hem de iş dünyasına katkı sağlayacağına olan inancımızı 

belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Saygılarımla,  

 

 

Fikri Toros 

Başkan 

 


