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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

 MART 2017 

”Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan ve Yönetim Kurulu, 
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı 
ziyaret etti. 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 8 Mart 2017 tarihinde yapılan ziyarette 
dövizin yükselmesi ve TL’nin değer kaybına karşı ekonomik 
durgunluğa ilişkin alınması gereken önlemlere dair görüşlerini 
paylaştı.  

Ekonomik durgunluk ve dövizin yükselmesine ilişkin; ‘Kamunun doğrudan katıldığı tüm ekonomik 
faaliyetlerin Türk Lirası ile hesaplanması ve piyasadaki işlemlerin de TL bazında yapılmasına teşvik 
edilmesi, Döviz kurunun sabitlenmesi, KDV ve ithalatta alınan stopaj oranlarının yeniden 
düzenlenmesi, Devlet kaynaklı yatırımlara hız verilmesi, Yapısal Dönüşüm Programı’nın 
uygulanması, Turizm desteklerinin arttırılması, Yatırımların hızlandırılması’ gibi alınabilecek kısa 
vadeli önlemleri maddeler şeklinde sunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, orta vadeli 
önlemler için ise; ‘Kamu-Özel ortaklığı modelinin uygulanması ve Kamu Reformu’na dikkati çekti. 

Toros daha sonra maddeler şeklinde açıkladığı önerileri bir dosya şeklide, Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a sundu. Bakan Denktaş, sunulan önerileri titizlikle inceleyeceklerini 
belirtirken, özellikle ülkenin kalkınması adına daima ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini 
benimsediklerini, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının da bu bağlamda oldukça kıymetli olduğunu söyledi. 
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Odamızın Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu 
tarafından temsil edildiği fuarda; Oda faaliyetleri, olası iş 
ve kariyer fırsatları ile iş geliştirme konusunda 
bilgilendirmeler de yapılmıştır.  

 
 

1 Mart 2017 tarihinde Başkan 
Vekili Mustafa Genç, DAÜ Kariyer 
Günleri Fuarı açılışına katılarak 
konuşma yaptı. 
 Söz konusu etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Genç, öğrencilere kariyer planlarını 
oluşturmada yardımcı olmaya çalışacaklarını vurguladı. 
Genç, öğrencilere seslenerek “Kariyer Haftası süresince 
elde edeceğiniz tecrübeler gelecekte kariyer planınızı 
oluşturmada büyük rol oynayacaktır. Kariyerinizi 
oluştururken en yüksek verimi gösterebileceğiniz mesleği 
seçin.” tavsiyelerinde bulundu. Genç, kariyer planını 
oluştururken sadece ideal ve hayaller doğrultusunda 
ilerlememelerini, aynı zamanda çevreye ve ihtiyaçlara da 
odaklanmaları gerektiğini belirtti. 

 

1 Mart 2017 tarihinde Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, DAÜ 5. Uluslararası 

Kariyer Günleri'ne katılmıştır. 

Oda Başkanı ve YK, Başbakan 
Özgürgün’ü ziyaret etti. 

1 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarette, TL’nin 
değer kaybından doğan ekonomik 
durumu değerlendirildi. 
Kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'a vekâlet 

eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de hazır 

bulundu. Başbakan Hüseyin Özgürgün, iş dünyasının 

içinden gelen biri olarak bu kesimin sorunlarını iyi anladığını, 

hükümet olarak sorunların çözümü için çalışma içinde 

olduklarını söyledi. 

Başbakan Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı açıklamada, 

üyesi olduğu ve çalışma imkânı bulduğu Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası heyetiyle görüş alışverişinde bulunmaktan memnun 

olduğunu ifade ederek, ekonomik faaliyetlerin olduğu yerde 

sorun olduğu gibi mutlaka çözümün de olduğunu, sorunların 

işbirliğiyle çözüleceğini söyledi. İş dünyasının içinden 

geldiğini, sorunları anladığını ve sorunların çözümü için 

karşılıklı işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Özgürgün, 

ülkenin genel ekonomik konularıyla ilgili de bu kesimden 

alacakları görüşlerin hükümete güç ve destek vereceğini 

belirtti. 

KTTO Başkanı Fikri Toros, da "Son aylarda Türk Lirasının 

değer kaybından dolayı ekonomide ciddi sıkıntılar 

yaşadıklarını, bu konudaki görüşlerini paylaşmak 

istediklerini" belirterek, "Ayrıca yapısal dönüşüm programıyla 

ilgili izleme komitemizin tespitlerini sizlerle paylaşmak 

istiyoruz" dedi. Toros, güncel ekonomik konuları ele alıp fikir 

alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti. 
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KKTCELL Genel Müdürü İsmet Yazıcı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka 
Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış, Odamızı ziyaret ederek Başkan 
Fikri Toros ile görüştü. 

1 Mart 2017’de Oda da gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunuldu. 
 Görüşmede yeni bir yılda 4,5 G’ye geçiş müjdesi veren Yazıcı, “250 kilometre uzunluğundaki fiber altyapısını döşemeye, 
bu ağı oluşturmaya hazırız. Bu yönde niyetimizi ilgili mercilere ilettik. Ayrıca bu yatırımdan Telefon Dairesi'nin de 
yararlanması için varız.” diyerek tüm altyapılarını yenilemek ve değiştirmek üzere projelerini tamamladıklarını ekledi. Yazıcı 
ayrıca; "Hızımıza hız, kalitemize kalite katmaya devam edeceğiz" sözleriyle de yeni başlayacak olan Haziran ayı 
projelerinde ülke genelinde en yüksek internet hızına erişecekleri müjdesini Toros ile paylaştı. Yazıcı ayrıca; Üçüncü 
operatör konularının sıklıkla dile getirildiği bu günlerde bunun şirketlerince olumlu olarak karşılandığını ve rekabete her 
zaman açık olduklarını söyledi. 

Fikri Toros da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkemizdeki GSM teknolojisinin dünyanın birçok 
ülkesinden çok daha ileride olduğunu söyledi. Sahip olduğumuz teknolojinin dünya ülkeleri ile kıyaslanınca kat kat ileride 
olduğunu, üçüncü bir operatör gelmesinin ülkede iş istihdamı konusunda yararlar sağlanacağını ancak ölçek ekonomisine 
dikkat edilmesi gerektiği vurguladı. Toros ayrıca 4,5 G teknolojisine geçişin tüm iş sektörlerine, özellikle banka, eğitim ve 
turizm sektörüne yapacağı katkıların göz ardı edilemeyeceğine vurgu yaparak, rekabet koşullarının korunmasıyla verilen 
hizmetin her zaman kalitesinin arttığını söyledi. Toros ayrıca internet hizmetlerinden vergi alınmaması gerektiğine de dikkat 
çekerek böyle bir iyleştirme sonrasında halkın çok daha iyi bir hizmet alacağını sözlerine ekledi. 

 

 

 

 

 

 

 

Oda Başkanı Fikri Toros, Genç Tv'de yayınlanan “Basın Odası” programına 
konuk oldu. 
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UKÜ Rektörü Halil Nadiri ve Rektör 
Yardımcısı Serkan Abbasoğlu 
Odamızı ziyaret ederek Başkan Fikri 
Toros ile görüştü. 

1 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarette; 
üniversite ve Oda arasında iş 
birliğini geliştirme kararı aldılar. 
Toplantıda UKÜ Rektörü Halil Nadiri, bu yıl 
üniversitelerinin 20.ci kuruluş yıldönümlerini 
kutladıklarını, UKÜ'nün Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteler 
arasında önemli bir yeri olduğunu ve kurulduklarından 
bugüne kadar planlı bir büyüme stratejisi takip ettiklerini 
söyleyerek üniversite hakkında çeşitli bilgiler sundu. 
Öğrenci sayısında son 2 yılda yüzde 100'lük bir artış 
sağladıklarını, aynı zamanda bu büyümeye paralel olarak 
kalitelerinden taviz vermeden yeni girişimleri hayata 
geçirmek istediklerini söyleyen Nadiri, bu 
çerçevedeakademi ve iş dünyası arasında sağlıklı bir 
ilişki temin etmek istediklerini dile getirdi. Nadiri, Kariyer 
Fuarları, sektörlerin itiyaçlarına yönelik eğitimler ve 
KKTC'deki iş dünyasıyla sinerjiler yaratacak ortak 
faaliyetler konusunda Fikri Toros'a iş birliği dileklerini 
iletti. 

Ziyaretleri için Nadiri ve Abbasoğlu'na teşekkür eden 
Toros, üniversitelerimizin ekonomimizin can damarı 
olduğunu söyledi. Toros, Oda olarak akademi ve KKTC 
iş yaşamındaki iş birliğine çok önem verdiklerini, yapılan 
işbirliklerinin hem iş dünyasının uluslararası 
standartlarda gelişim kaydetmesine katkı yapacağını 
hemde üniversitelerin ülke ihtiyaçlarına dönük olarak bilgi 
üretmelerine yardımcı olacağını dile getirdi. Toros, 
üniversitelerden mezun olacak öğrencilerin doğru kariyer 
seçmelerine katkı koyabileceklerini bunun da 
üniversitelerde okuyan öğrencilerin beklentilerini doğru 
kanalize edeceğini ve memnuniyetlerini arttıracaklarına 
inandığını söyledi. Gerek Oda olarak, gerese bir iş insanı 
sıfatıyla böylesi işbirliklerinin yanında olduğunu belirten 
Toros, bu konuda her türlü katkıya açık olduklarının altını 
çizdi. Görüşme sonrasında taraflar nasıl bir işbirliği 
modeli geliştirecekleri konusunda çalışmaya devam etme 
kararı aldılar. 

 

 

Oda, Rekabet Edebilirlik Raporu’nun 
duyurusunu basın açıklamasıyla yaptı. 
9 Mart  2017 tarihinde yapılan basın açıklamasında, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası (KTTO) 2016- 2017 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik 
Raporu’nun Lansman duyurusunu yaptı. 
 
 

Rekabet Edebilirlik Raporu Lansmanı 
yapıldı.  

10 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
rapor lansmanı basında geniş yer 
buldu. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından 9’uncusu hazırlanan 
“standartlaşma ve dış pazarlara erişim” temalı Rekabet Edebilirlik 
Raporu’nun sonuçları düzenlenen forumla açıklandı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen foruma Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 
Başbakan Özgürgün’e vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bazı bakanlar, yabancı büyükelçiler 
ve misyon şefleri ile iş dünyası temsilcileri katıldı. 
Forumun açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Fikri Toros, küresel boyuttaki olumsuz gelişmelerin Kuzey 
Kıbrıs ekonomisini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, 2016 
yılının ciddi zorluklarla geride bırakıldığını söyledi. 
Kıbrıs Türk halkının dış sorunlar ve ekonomiyle rekabet edebilme 
şansının az olmasına karşın, bunun iç meselelerde geçerli 
olmadığını kaydeden Toros, içteki sorunların, ekonomik 
programların bütünlüklü olarak uygulanmamasından 
kaynaklandığını belirtti. 
Toros, Kıbrıs sorununun yaşanmasına sebep olan unsurların 
tekrarlanmaması ve kalıcı bir çözüm için müzakerelerin yanı sıra 
toplumlar arası diyalog ve empati geliştirilmesi gerektiğini de dile 
getirdi. Açılış konuşmasının ardından ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampüsü’nden Prof. Dr. Ali Cevat Taşıran ve Dr. Burçak Özoğlu, 
2016-2017 Rekabet Edebilirlik Raporu’nun sunumu gerçekleştirdi. 
Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, son 10 
yıldan bu yana küresel piyasalarda yaşanan sorunların etkili olmayı 
sürdürdüğünü ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ın küresel piyasanın 
doğrudan parçası olmamasına karşın turizm ve eğitim alanlarında 
bir yere sahip olduğunu belirtti. “Toplumsal refahı artırmak için 
kendimize çekidüzen vermeliyiz” diyen Akıncı, Dünya Ekonomik 
Formu’nun 140 ülke için yaptığı hesaplamaların KKTC’yi 
kapsamadığını, bu açığı da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
doldurduğunu söyledi. 
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 Oda Başkanı TV programlarına katılarak Rekabet Edebilirlik Raporu 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
14, 16 ve 17 Mart tarihlerinde farklı programlara katılaran Toros, Rekabet 
Edebilirlik Raporu hakkında çeşitli programlara katılarak değerlendirmeler yaptı. 

 Aysu Basri Akter, Damla Dabiş Özel, Seval Oyaltan ve Serhat İncirli’nin programlarında değerlendirmelerde bulunan 

Toros, ülkemizin rekabet edebilirlik notunu, KKTC'deki ekonomik gelişmeler ve ticaretteki son durumu, AB ile 
ilişkilerindeki KTTO'nun mevcut pozisyonu ve rolü konuşmuştur. 
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı ve beraberindeki heyet Odamızı 
ziyaret etti. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yapılan nezaket ziyareti, 16 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi ve ziyaret sırasında Oda Başkanı Fikri Toros ve Yönetim Kurulu 
üyeleri hazır bulundu. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Erhürman, partinin gençleşen yeni kadrosu ile vizyonlarının da değiştiğini ve ekonomiye 
çok büyük önem verdiklerini söyledi. Bu konuda büyük tecrübe sahibi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve iş dünyasında 
faaliyette olan üyeleri ile istişare içerisinde birlikte çalışmayı hedeflediklerini söyledi.  
Oda başkanı Fikri Toros, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, Oda'nın gündeminde olan ekonomik konuları 
ana hatlarıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Heyeti ile paylaştı. Ayrıca, bu konularda ana muhalefet partisinden destek talebinde 
bulundu. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Cumhuriyetçi Türk Partisi heyetleri, ilerleyen süreçte, daha güçlü Kıbrıs Türk Ekonomisi için, 
başta ekonomimizin lokomotif sektörleri olan turizm ve yüksek öğretim sektörleri olmak üzere tüm kurumların dünya ile 
rekabet edebilecek standartlara kavuşmaları ve kamunun da özel sektörü destekleyebilecek daha verimli bir yapıya 
kavuşması için işbirliği çerçevesini geliştirme yönünde ilerleme kararı aldılar. 
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KTTO ve KEBE girişimiyle Cumhurbaşkanı Akıncı, DİSİ Başkanı 
Neofitu ve her iki odanın başkanı Cumhurbaşkanlığı’ndaki 
yemekte buluştu. 

Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan kriz nedeniyle iki taraf arasında kesintiye uğrayan diyaloğun yeniden başlaması 
için, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ilk adımların atılmasını 18 Mart 
207 tarihinde sağladı. 

Cumhurbaşkanlığında her iki Oda’nın devreye girmesiyle geçtiğimiz salı akşamı düzenlenen yemekte, 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, KTTO Başkanı Fikri Toros ve KEBE Başkanı 
Phidias Pilidis bir araya geldi. Yemek, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 

KIBRIS’a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toros, KEBE Başkanı Pilidis ile birlikte, bu diyaloğun 
gerçekleşmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını, böyle bir rol üstlenmekten ve bu diyaloğu başlatmış olmaktan 
memnun olduklarını söyledi. 
Toros, müzakereleri krize sokan ENOSİS Plebisiti’ni anma kararıyla ilgili olarak Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafını 
tatmin edecek düzenlemeler yapması gerektiğini belirterek, DİSİ’nin bu konuda özel bir rolü olduğunu, Neofitu 
ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın diyaloğunun, soruna tatmin edici bir çözüm bulunması için yararlı olacağının 
düşünüldüğünü aktardı. Toros, kendisinin KEBE Başkanı Pilidis ile birlikte söz konusu diyaloğun 
gerçekleşmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı. 

Neticede diyaloğun amacına ulaştığını düşünen Toros, DİSİ Başkanı Neofitu’nun Cumhurbaşkanı Akıncı’yı 
anladığını dile getirdi. Toros, Rum Meclisi’nin Kıbrıs Türk tarafının beklentisi doğrultusunda bir karar alması 
yönündeki dileğini ifade ederek, DİSİ’nin oylarının bunun için yeterli olmadığını AKEL’in de katkıda bulunması 
gerektiğine dikkat çekti. 
“Anlaşmazlıklar bütünlüklü olarak ele alınmalı” 

Müzakerelerde siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, kararlara etkin katılım gibi birtakım anlaşmazlıkların 
bulunduğu bilgisinin kendilerine de geldiğini belirten Toros, tüm bu anlaşmazlıkların bütünlüklü olarak ele 
alınmasını sağlayacak bir yöntem geliştirilmesinin yararlı olacağını vurguladı. 

Toros, çözümden sonra Türk vatandaşları için talep edilen dört özgürlükler konusunda ise adada Türkiye -
Yunanistan dengesinin korunması gerektiğini söyleyerek, Kıbrıs ve Yunanistan, AB üyesi olduğu için bu 
dengenin Yunanistan lehine bozulduğunu, dolaysıyla dengenin yeniden kurulmasının önemine işaret etti. 
Neofitu: Görüşme iyi bir atmosferde geçti 

Öte yandan, Neofitu dün basına yaptığı açıklamada, görüşmenin iyi bir atmosferde geçtiğini kaydederek, 
görüşmede ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununun konuşulduğunu belirtti. Neofitu, DİSİ ve Güney Kıbrıs’ın 
düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını ve iki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kıbrıs için çaba göstermekten 
vazgeçmediklerini kaydetti. 
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22 Mart 2017 tarihinde ABD 
Büyükelçisi Kathleen A. Doherty 
Odamızı ziyaret ederek Başkan 
Fikri Toros ve Başkan Vekili 
Yüksel Akay ile bir görüşme 
gerçekleştirdi. 
 

 
 

 

29 Mart 2017 tarihinde Finlandiya 
Lefkoşa Büyükelçisi Timo Heino, 
Oda Başkanı Fikri Toros’a bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir. 
Taraflar son güncel gelişmeleri 
ve işbirliğinin geliştirilmesi 
çerçevesinde görüş alışverisinde 
bulunmuşlardır. 
 

 
 

 

TRT Haber Global Pazar Programı 
ve Uluslararası ekonomi-finans 
dergisi Turcomoney, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros 
ile bir röportaj gerçekleştirdi. 

30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
röportajda Kuzey Kıbrıs ekonomisi ve iş 
insanlarının faaliyet alanlarıyla 
yaşadıkları sorunlardan bahseden 
Toros, ülkemizin tipik bir ada 
ekonomisine sahip olduğunu ve 
özellikle son zamanlarda 'turizm, eğitim 
ve sağlık' sektörlerinde müthiş bir 
yükseliş görüldüğünü belirtti. 

Kuzey Kıbrıs'ta bulunan yatırım potansiyellerine de vurgu 
yapan Toros, Türk ve yabancı yatırımcılar için tavsiyelerde 
bulunarak şirket kurmakla ilgili de önemli detaylar paylaştı. 

 
 

31 Mart 2017 tarihinde Oda Başkanı 
Fikri Toros; Çek Büyükelçisi Helena 
Bambasova'ya bir ziyarette bulundu. 
 Ziyarette, Kıbrıs Türk İş Dünyası ve Çek İş Dünyası 
arasında işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunda 
görüş alışverişinde bulundular. 
 

 


